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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านมีความเชื่อในค�ำกล่าวว่า Prevention is better than cure หรือ
“กันไว้ดีกว่าแก้” ไหมคะ โดยเฉพาะในชีวิตปัจจุบันที่เราถูกรายล้อมด้วย Cyber Technology
ซึง่ น�ำพามาทัง้ ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพในการท�ำงาน แต่ขณะเดียวกัน เราก็ตอ้ งรูว้ ธิ ี
ป้องกัน และระมัดระวังในการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้นค่ะ BOT พระสยาม MAGAZINE
ฉบับที่ 6/2561 จึงขอน�ำท่านผู้อ่านไปท�ำความรู้จักกับ “Cybersecurity”
ฉบับนี้เริ่มกันที่ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมสนทนา
กับคุณบรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้คร�่ำหวอดในแวดวงโทรทัศน์ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อม
ด้าน Cybersecurity ของภาคการเงินไทย” ในคอลัมน์ Conversation with the Governor
ส่วนคอลัมน์ Cover Story เราได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ จากศูนย์ประสานงาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร และ พันต�ำรวจโทอมรชัย
ลีลาขจรจิตร รองผูก้ ำ� กับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) มาไขข้อสงสัย เรื่องการยกระดับความมั่นใจทางไซเบอร์ ทั้งในภาค
การเงินและภาคสังคม
คอลัมน์ The Knowledge ก็อัดแน่นไปด้วยความรู้หลากหลาย ตั้งแต่งานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “Shaping the Future of Central Banks” ที่ ธปท. จัดร่วมกับ The Official Monetary
and Financial Institutions Forum (OMFIF) ไปจนถึงแนวคิดในการลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษาไทย ของ นพ.สุภกร บัวสาย ผูจ้ ดั การกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
และพบกับมุมมองเรื่องความท้าทายของการสื่อสารในโลกยุคใหม่ของ ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
“ฝันให้ไกล ไปให้ถงึ ” กับพีต่ นู -อาทิวราห์ คงมาลัย คนตัวเล็ก ๆ ทีส่ ามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ที่ยิ่งใหญ่ กับปรากฏการณ์วิ่งไกลจากเบตงถึงแม่สาย ในคอลัมน์ Inspiration ส่วนคอลัมน์
Relax @ Reun Pae ดร.สมชัย จิตสุชน หนึ่งในกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มาพูดคุย
แบบสบาย ๆ เรื่องเคล็ดลับการท�ำงาน ความสนใจ และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพฤกษศิลปินระดับแนวหน้าของโลก อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ผู้รังสรรค์
ความงามแห่งภาพดอกไม้และพรรณพฤกษา ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ภาพดอกกล้วยไม้คัทลียา
มาเป็นภาพปกฉบับส่งท้ายปีเก่า และยังให้เกียรติ ธปท. โดยน�ำภาพจากฝีแปรงละมุนละไม
รวม 75 ภาพ มาจัดแสดงที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ธปท. ขอเชิญผู้สนใจ
เข้าชมได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ะ
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

การเตรียมพร้อมด้าน Cybersecurity

ของภาคการเงินไทย

ฉบับที่ 6 ปี 2561
BOT MAGAZINE Conversation with the Governor

คุณบรรจง ชีวมงคลกานต์
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายข่าว เวิร์คพอยท์ทีวี

Cybersecurity เกิดได้ ในระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีทางการเงิน
คุณบรรจง : ในโลกยุคใหม่ เราได้ยินข่าวบ่อย ๆ ว่ามี “แก๊ง
Call Center” มาล้วงข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการ ทั้ง ๆ ที่ ธปท.
พยายามประชาสัมพันธ์และเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง
ดร.วิรไท: เราต้องเตือนบ่อย ๆ เพราะเป็นภัยในระบบนิเวศใหม่
และเวลาทีเ่ ราพูดถึงระบบนิเวศ แปลว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อาจไม่สามารถ
แก้ให้จบได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกคนในระบบนิเวศ เริ่มตั้งแต่ประชาชนผู้ใช้บริการ สถาบันการเงิน
ผู้ให้บริการ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น เครือข่ายโทรศัพท์
มือถือ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญของการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตัวผู้ก�ำกับดูแล เช่น ธปท. กสทช. รวมถึง
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านการปราบปราม
ผู้กระท�ำผิด ฯลฯ ฉะนั้น เรื่องนี้ต้องมองเป็นองค์รวมที่ต้องสร้าง
ระบบนิเวศที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่สูงขึ้น
ส�ำหรับประชาชนหลักการเริ่มต้นคือ ต้องไม่เปิดประตูบ้านทิ้งไว้
ให้โจรเข้ามาได้ง่าย ๆ อย่างเรื่อง Username และ Password หรือ
รหัส OTP ที่สถาบันการเงินส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ยืนยัน
ตัวตนในการท�ำธุรกรรมออนไลน์ บางครั้ง พอมิจฉาชีพโทรมา ผู้ใช้
บริการก็เผลอบอกข้อมูลเหล่านี้ หรือบางกรณีมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงดูดข้อมูลเหล่านี้ออกไป ซึ่งเรื่องนี้ กสทช. ติดตามอย่างใกล้ชิด
และวางเกณฑ์ก�ำกับดูแลเอาไว้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงอื่นที่
ประชาชนอาจยังไม่ตระหนัก เช่น ในการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์หรือ Internet Banking ไม่ควรใช้ Wi-Fi สาธารณะ แต่ควรใช้
Wi-Fi มาตรฐานสูงทีต่ อ้ งมีการ Login ด้วย Password เพราะบางครัง้
มิ จ ฉาชี พ อาจตั้ ง ชื่ อ Wi-Fi ให้ เ ป็ น ทางการ หรื อ เอาเครื่ อ งมื อ
บางอย่างไปติดไว้ เพื่อดูดเอาข้อมูล Login และรหัสในการเข้า

ฉบับที่ 6 ปี 2561
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ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธปท.

ภัยไซเบอร์เกิดได้ ในทุกมิติของวิถีชีวิต
คุณบรรจง : ในฐานะผูท้ ใี่ ช้ “ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์”
เยอะมาก บางครัง้ อดสงสัยไม่ได้วา่ ธนาคารพาณิชย์มมี าตรการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ดีแค่ไหน ตรงนี้ ธปท.
เข้าไปก�ำกับดูแลอย่างไร
ดร.วิรไท : ก่อนจะตอบค�ำถามผมขอเริ่มต้นว่า “ความเสี่ยงทาง
ไซเบอร์” หรือ “ภัยไซเบอร์” เป็นเรื่องส�ำคัญที่สามารถกระทบกับเรา
ทุกคนในทุกมิตขิ องชีวติ ไม่ใช่เฉพาะเรือ่ งการเงินอย่างเดียว เพียงแต่
เรื่องของการเงินอาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย คนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้ตระหนักถึงภัยไซเบอร์มาก ทัง้ ๆ ที่ ในโลกยุค 4.0 เราใช้เทคโนโลยี
ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น และระบบต่าง ๆ ก็เชื่อมโยงกันมากขึ้น
โดยเฉพาะผ่านสิ่งที่เรียกว่า IoT (Internet of Things) ถ้าเชื่อมโยง
ต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยไซเบอร์ได้ ดังนั้น
Cybersecurity จึงเป็นเรื่องส�ำคัญเพราะภัยไซเบอร์เกิดขึ้นได้ใน
ทุกมิติ ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการเงิน เราจึงต้องเท่าทันกับภัยที่มากับ
โลกยุคใหม่ เพราะความเสี่ยงเกิดได้ทุกขณะ เราต้องให้ความส�ำคัญ
กับ “สุขอนามัยทางไซเบอร์” (Cyber Hygiene)
เวลาพูดถึง Cybersecurity คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่อง
การรักษาความปลอดภัยขององค์กร แต่จริง ๆ แล้วถือเป็นเรื่อง
“สุขอนามัย” ที่เราทุกคนต้องใส่ใจ เหมือนกับที่เราต้องล้างมือ
ก่อนกินข้าวจนเป็นนิสัย เรื่องนี้ก็เช่นกัน ต้องเริ่มจากเรื่องพื้นฐาน
ข้อควรระวังข้อแรกคือ ต้องเข้าใจความเสี่ยงเหล่านั้นก่อน แนวทาง
ต่อมาคือ การป้องกัน “ไม่เปิดประตูบา้ นทิง้ ไว้” โดยไม่ได้ตงั้ ใจ หลายกรณี
ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดจากผูใ้ ช้บริการไม่เข้าใจ เช่น เอา Username
และ Password ของตนไปให้คนอืน่ เหมือนสมัยทีเ่ อทีเอ็มเข้ามาใหม่ ๆ
บางคนจดรหัสเอทีเอ็มแปะไว้ที่หลังบัตร ซึ่งไม่ต่างจากการเปิดประตู
บ้านทิ้งไว้โดยไม่ระวัง
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ปัจจุบนั ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทขี่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว ในด้านหนึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำ�เนินงาน
และการทำ�ธุรกิจ แต่ในอีกด้าน ก็นำ�มาซึ่งความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2018 World Economic Forum (WEF)
จัดให้ภยั ไซเบอร์เป็น 1 ใน 10 ของความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญของโลกยุคใหม่ เรือ่ งนีถ้ งึ แม้จะมีความเสีย่ งแต่กเ็ ป็นเรือ่ งทีบ่ ริหารจัดการได้
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก คุณบรรจง ชีวมงคลกานต์ รองผู้อำ�นวยการฝ่ายข่าว เวิร์คพอยท์ทีวี มาร่วม
สนทนากับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับความมั่นใจในความปลอดภัยของการ
ทำ�ธุรกรรมทางการเงินในยุคไซเบอร์
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ร่วมกันเพือ่ สร้างความเข้มแข็งของระบบ ไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะเอามาโฆษณา
แข่งขันกัน ปีที่ผ่านมาสถาบันการเงินไทยร่วมมือกันท�ำเรื่องเหล่านี้
หลายด้าน รวมทั้งการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในด้านต่าง ๆ เช่น
ถ้ า เกิ ด ปั ญ หาต้ อ งกู ้ ร ะบบกลั บ มาภายในกี่ ชั่ ว โมง ฯลฯ เพื่ อ ให้
ทุกสถาบันการเงินมีมาตรฐานที่สูงใกล้เคียงกัน
การก�ำกับดูแลความปลอดภัยระบบข้อมูลลูกค้า
คุณบรรจง : ปัจจุบนั ทีม่ กี ารพูดถึง Big Data กันมาก หลายคน
อาจกังวลใจว่าธนาคารอาจเอาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ธปท. มองว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง
ดร.วิรไท : มีประเด็นที่ต้องให้ความส�ำคัญอย่างน้อย 2 มิติ
มิติแรก คือการเจาะเอาข้อมูลถือเป็นภัยทางไซเบอร์ที่ส�ำคัญ เวลา
ที่พวกแฮ็กเกอร์เข้ามาเจาะข้อมูลอาจมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง
เช่น เรียกค่าไถ่ ท�ำให้ระบบท�ำงานไม่ได้ หรือเข้ามาสร้างธุรกรรม
ปลอมเพือ่ โอนเงินออก เป็นต้น อีกมิตทิ สี่ ถาบันการเงินหรือหน่วยงาน
ที่มีฐานข้อมูลเยอะ ๆ มักตกเป็นเป้า คือการเจาะเอาข้อมูลลูกค้า
ออกไปที ล ะเป็ น หมื่ น เป็ น แสนรายการ อั น นี้ ก็ เ ป็ น ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทั่ ว โลก การรั ก ษาความปลอดภั ย ในเรื่ อ งระบบข้ อ มู ล จึ ง ถื อ เป็ น
เรื่องส�ำคัญมาก โดยเฉพาะข้อมูลที่มีความอ่อนไหว มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงต้องสูงมาก รวมถึงต้องมีวิธีดูแล
ความปลอดภัยของข้อมูลที่เรียกว่า “Data Governance” เช่น
การแยกส่วนข้อมูลแล้วเก็บแยกส่วนกัน เพือ่ ทีว่ า่ ถ้าข้อมูลหลุดออกไป
ผู้โจรกรรมจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดิบของผู้เสียหายรายบุคคล
ได้ทั้งหมด หรือท�ำข้อมูลให้อยู่ในรูปของโค้ด (Encrypted) เพื่อไม่ให้
สามารถดูข้อมูลดิบได้ง่าย ๆ เป็นต้น
ข้อมูลเป็นเรื่องที่จะส�ำคัญมากขึ้นในโลกยุคดิจิทัล มีคนบอกว่า
ข้อมูลจะส�ำคัญมากกว่าทอง หรือน�้ำมันด้วยซ�้ำไป เพราะว่าข้อมูล
เป็นตัวเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และโลกยุคใหม่
การท�ำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูล และไม่ใช่แค่

ข้อมูลทางการเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมด้วย
ซึง่ ข้อมูลเหล่านีเ้ ราต้องถือหลักว่าเป็นข้อมูลของลูกค้า ถ้าสถาบันการเงิน
จะใช้ข้อมูลเอาไปเชื่อมกับองค์กรอื่น หรือจะเอาไปให้องค์กรอื่นใช้
ต้องขออนุญาต (Consent) จากลูกค้าก่อน แต่บ่อยครั้งที่เราก็มัก
ไม่ได้อ่าน พอมีข้อความอะไรขึ้นมาก็กดตกลงทันที นั่นเท่ากับว่า
อนุญาตให้น�ำข้อมูลไปใช้ได้โดยปริยาย ฉะนั้นในส่วนของประชาชน
เองก็ต้องตระหนักถึงสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูล ขณะที่ผู้ให้บริการ
ก็ต้องมีแนวปฏิบัติในเรื่องของการรักษาข้อมูล ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะ
ยิง่ ชัดมากขึน้ เมือ่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน สนช. ออกมา
คุณบรรจง : ตราบที่เทคโนโลยียังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัลก็ต้องเดินหน้าต่อไป สิ่งที่จะเกิดขึ้น
กับอนาคตต่อไปในยุค Thailand 4.0 ภาพอนาคตของระบบการเงิน
ในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร
ดร.วิรไท : ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องส�ำคัญกับ
เราทุกคน เป็นรูปแบบใหม่ของวิถชี วี ติ ของพวกเราเราจึงต้องปรับตัวให้
เข้ากับโลกยุคดิจิทัล ต้องเท่าทันกับเทคโนโลยี ต้องเข้าใจความเสี่ยง
ต่าง ๆ ทีม่ ากับเทคโนโลยี และต้องบริหารจัดการความเสีย่ งเหล่านัน้
ให้ได้ เพือ่ จะให้เทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่สามารถช่วยเพิม่ ศักยภาพ
ให้กับเรา ช่วยลดต้นทุนการใช้ชีวิตของเรา และเปิดโอกาสใหม่ ๆ
ให้กับเรา ผมคิดว่าคนไทยทุกคนต้องใส่ใจและต้องให้ความสนใจ
โดยเฉพาะการสร้างสุขอนามัยในเรื่องของการป้องกันภัยไซเบอร์

บรรจง ชีวมงคลกานต์

ผูส้ อื่ ข่าวและผูด้ ำ� เนินรายการทีม่ คี วามสามารถหลากหลาย ผ่านการ
อบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย แต่สนใจเดินบน
เส้นทางของนักสือ่ สารมวลชน โดยเริม่ ต้นจากสายงานผูส้ อื่ ข่าวเศรษฐกิจ
ที่สถานีข่าวเนชั่น จากนั้นจึงโลดแล่นอยู่ในวงการข่าว จนก้าวมาสู่ระดับ
ผู้บริหารฝ่ายข่าวแห่งเวิร์คพอยท์ทีวี
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Response และ Recovery เป็นสิ่งส�ำคัญ
คุณบรรจง : กระบวนการทัง้ 4 ขัน้ ตอนทีท่ า่ นผูว้ า่ การบอกจริง ๆ
ผมคิดว่า เราเจอมาหมดแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาเรามีแนวทางรับมือ
อย่างไรบ้าง
ดร.วิรไท : เรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายของโลก และไม่ใช่เฉพาะ
ระบบการเงิน องค์กรขนาดใหญ่ทุกแห่งจ�ำเป็นต้องคิดถึงการวาง

เวลาพูดถึง Cybersecurity คนส่วนใหญ่
มักคิดว่าเป็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยขององค์กร
แต่จริง ๆ แล้วถือเป็นเรื่อง ‘สุขอนามัย’
ที่เราทุกคนต้องใส่ใจ เหมือนกับที่เราต้องล้างมือ
ก่อนกินข้าว จนเป็นนิสัย
BOT MAGAZINE Conversation with the Governor
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Mobile Banking เป็นต้น เรือ่ งนีถ้ อื เป็นหลักการพืน้ ฐานทีต่ อ้ งช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น
อีกเรื่องส�ำคัญที่ประชาชนอาจยังไม่ทราบ คือ การตั้ง “เพดาน”
หรือวงเงินสูงสุดในการท�ำธุรกรรมทางการเงินในแต่ละวัน หรือแต่ละ
รายการ เพื่อจ�ำกัดความเสียหายกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือมี
ใครล้วงข้อมูลออกไปได้ และถ้าจ�ำเป็นต้องท�ำธุรกรรมมากเป็นพิเศษ
เราสามารถเข้าไปขอยกเว้นเฉพาะรายการนั้น หรือเฉพาะวันนั้น
นี่เป็นอีกหลักการเบื้องต้นที่ผู้ใช้บริการควรรู้และรักษาสิทธิของตน
เรื่องสุดท้าย คือ นอกจากความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (Financial
Literacy) วันนี้ประชาชนต้องมีรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีทาง
การเงิน (Financial Technology Literacy) ควบคูไ่ ปด้วย โดยเริม่ จาก
เข้าใจเรื่องที่อาจเป็นความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อจะได้เข้าใจวิธีการปิด
ความเสี่ยงและวิธีการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มที่ส�ำคัญมากในระบบนิเวศ ได้แก่ สถาบันการเงิน ในฐานะ
ผู้ให้บริการ ต้องมีระบบที่ดีและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูง
เนื่องจากทุกวันนี้ มีความพยายามเจาะระบบของสถาบันการเงิน
ทั่วโลกอยู่ตลอดเวลา วันละหลายครั้ง สถาบันการเงินจึงต้องท�ำ
ทั้ง 4 เรื่องหลักดังต่อไปนี้ (1) ต้องมีระบบป้องกันให้ดี (Prevention)
พูดง่าย ๆ คือ “ก�ำแพงบ้านต้องสูงพอ และต้องเท่าทัน” ถ้าโจรยิง่ เก่งขึน้
ก�ำแพงยิ่งต้องสูง (2) ต้องมีระบบการตรวจจับที่ดี (Detection) เพื่อ
สอดส่องว่ามีโจรหลุดเข้ามาได้หรือไม่ (3) ต้องมีการรับมือและตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว (Response) กรณีถ้าโจรหลุดเข้ามา ต้องมีกลไกและ
กระบวนการที่สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้ลามไปสู่
ระบบอื่น และ (4) การกู้ระบบกลับมาในเวลาที่รวดเร็ว (Recovery)

ระบบให้รัดกุมทั้ง 4 เรื่อง โดยเฉพาะ 2 เรื่องหลัง คือ Response
กับ Recovery เมื่อก่อนคนอาจคิดว่าจะท�ำอย่างไรไม่ให้ภัยไซเบอร์
เกิดกับระบบของเรา จึงเน้นทีก่ ารสร้างระบบป้องกันทีด่ ี (Prevention)
และระบบตรวจจับที่เร็ว (Detection) แต่วันนี้ด้วยความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้น สมมติฐานเปลี่ยนเป็นว่า ถ้าสักวันเกิดภัยไซเบอร์ขึ้นเราจะมี
กระบวนการรับมืออย่างไร คือต้องมีกลไกหรือกระบวนการตอบสนอง
ที่รวดเร็ว (Response) และถ้าระบบถูกกระทบก็ต้องสามารถกู้ระบบ
กลับมาได้ในเวลาไม่ช้า (Recovery) และต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่กู้
กลับมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกปรับเปลี่ยน ซึ่งแนวทาง
ที่กล่าวมา เป็นแนวทางตามหลักสากลที่ ธปท. ใช้ก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินในเรื่อง Cybersecurity
นอกจากนี้ ธปท. ได้ออกมาตรฐานใหม่เรื่องการก�ำกับดูแล
ความเสีย่ งทางด้านไอทีในปีนี้ เพือ่ ให้สถาบันการเงินมีแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจน โดยหัวใจส�ำคัญคือ การตัดสินใจในเรื่องความเสี่ยงด้าน
ไอทีเป็นเรื่องที่คณะกรรมการระดับสูงสุดต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
การจัดสรรทรัพยากรในเรือ่ งนีอ้ ย่างเหมาะสม การก�ำหนดแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติตั้งแต่กลไกการป้องกันไปถึงการกู้ระบบ ฯลฯ อีกทั้ง
ยังได้ก�ำหนดให้ต้องมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไอทีอย่างน้อย 1 คน นั่งเป็น
กรรมการของสถาบันการเงิน
ในภาพรวมของระบบการเงินสิ่งที่ธนาคารกลางต้องป้องกัน คือ
ป้องกันไม่ให้คนที่อ่อนแอกลายเป็น “ประตูผี” หรือจุดเปราะบาง
ของระบบต่อเข้ากับระบบกลางของประเทศ เพราะระบบการเงิน
เชื่อมโยงถึงกันหมด ฉะนั้น ถ้ามีคนที่อ่อนแอเพียง 1 - 2 คน แม้
คนอื่นจะพยายามตั้งระบบดีอย่างไร “โจร” ก็สามารถเข้าไปสู่ระบบ
ของคนอื่นไปได้ทั่ว เราจึงต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินต้องยกระดับ
มาตรฐานด้าน IT Security ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ก่อนที่จะได้รับ
อนุญาตให้เชือ่ มกับระบบใหญ่ แน่นอนว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
ของสถาบันการเงิน แต่ถา้ จะให้บริการทางการเงิน นีก่ เ็ ป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ต้องท�ำ และต้องท�ำมากขึ้นด้วย
อีกเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากคือ ระบบการเงินมีความเชือ่ มโยงกันทัง้ ระบบ
ดังนั้น Cybersecurity จึงไม่ใช่เรื่องที่สถาบันการเงินจะมาแข่งกัน
ว่าใครเก่งกว่ากัน แต่เป็นเรื่องที่ทุกสถาบันการเงินต้องร่วมมือกัน
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ 3 ปีทแี่ ล้ว มีการก่อกวนเครือข่าย (Distributed
Denial of Service Attack หรือ DDoS Attack) เกิดขึ้นกับเว็บไซต์
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยหลายแห่ง มีการส่งสัญญาณ
ปลอมเข้าไปในระบบเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้ระบบติดขัด (Traffic Jam)
ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าไปท�ำธุรกรรมได้จากนั้นปัญหาก็ลาม
ไปหลายธนาคาร เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ธนาคารต้องร่วมมือกันจัดตั้ง
ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลภัยไซเบอร์ระหว่างธนาคาร แลกเปลีย่ นข้อมูล
Threat หรือภัยที่อาจจะก�ำลังเกิดขึ้น โดยหัวใจส�ำคัญอยู่ที่สถาบัน
การเงินต้องเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องท�ำงาน
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การยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในภาคการเงิน
ปัจจุบันการใช้งานธุรกรรมออนไลน์ของคนไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา
และลดต้นทุนของผู้ใช้บริการ ในด้านหนึง่ สร้างประโยชน์มหาศาล แต่อกี ด้านหนึง่ ก็อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งได้ หากผู้ใช้
ขาดความตระหนักรู้ และเท่าทันเกี่ยวกับภัยของไซเบอร์ ที่ส�ำคัญการรับมือกับภัยดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดการรับมืออย่างทันท่วงที
ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
Cover Story ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอความเห็นของ ดร.กิตติ
ประธานศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
โฆษะวิสทุ ธิ์ ประธานศูนย์ประสานงานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector
“TB-CERT หรือ Thailand Banking Sector Computer
Computer Emergency Response Team: TB-CERT)
Emergency Response Team มี ชื่ อ ภาษาไทย คื อ ศู น ย์
และ พั น ต� ำ รวจโทอมรชั ย ลี ล าขจรจิ ต ร รองผู ้ ก� ำ กั บ การ 1
ประสานงานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาค
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรรม
การธนาคาร มีบทบาทหน้าที่ใน 4 ด้าน เรื่องแรกคือ แลกเปลี่ยน
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) เกี่ยวกับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคง
ข้อมูลระหว่างสมาชิก เพื่อยกระดับความรู้และเตือนภัยทุกธนาคาร
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเตรียมความพร้อมรับมือ
ให้เตรียมพร้อมก่อนจะมีผลกระทบเกิดขึ้น เรื่องที่สองคือ ก�ำหนด
กับภัยคุกคามไซเบอร์ ให้สอดรับกับการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยในด้านการเงินการธนาคาร
ให้บริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง

ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)

ความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ เป็นเรื่องของความเชื่อมั่น
TB - CERT เน้นการสร้างความมั่นใจ
ในหมู่สมาชิก ข้อมูลภัยคุกคามหรือแนวทาง
การด�ำเนินการต่อภัยคุกคาม
เราจ�ำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
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ร่วมกัน เรื่องที่สามคือ พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญเช่นกัน ในการเรียนรูท้ ฤษฎี
อีกทั้งยังต้องมีการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะอีกด้วย และเรื่องที่สี่
คือ การสร้างกระบวนการรับมือภัยไซเบอร์ คือ การซ้อมรับมือกับ
ภัยไซเบอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการรับมือ
ภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง นอกจากนั้น ยังเป็น
ส่วนส�ำคัญในการสร้างความคุ้นเคยขั้นตอนกระบวนการรับมือ
และแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น
“อย่างไรก็ตาม ภัยไซเบอร์ ไม่ใช่เป็นเรือ่ งของหน่วยงานไอทีเพียง
หน่วยงานเดียว” แต่ยังเกี่ยวข้องกับอีกหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรกิจ หรือฝ่ายกฎหมาย ที่ต้องมาร่วมมือกัน
วิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์กร บริการ และก�ำหนดเวลาและทิศทาง
ในการรับมือภัยไซเบอร์ รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้านกฎหมาย นอกจากนั้นยังจะรวมถึงการสื่อสารองค์กรเพื่อที่จะ
สร้างกลไกในการสือ่ ข้อความส�ำคัญให้กบั พนักงาน บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงลูกค้าให้มีความเข้าใจในสถานการณ์และแนวทางในการ
จัดการกับภัยคุกคามทีถ่ กู ต้องตรงกัน อันจะเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่
ให้ภาคการธนาคารได้ดีอีกด้วย วันนี้เราอาจคุ้นเคยกับระบบไอที
มีปัญหา แต่เรื่องภัยไซเบอร์มีความอ่อนไหวมากกว่านั้น
“ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทพี่ บบ่อย คือ การโจมตีแบบ DDoS และ
ฟิชชิง่ แต่ภยั คุกคามทางไซเบอร์ทมี่ ผี ลกระทบต่อภาคการธนาคาร คง
หนีไม่พน้ ภัยจากการที่ “ข้อมูลรัว่ ไหลหรือถูกขโมย” (Data Leakage
or Data Breach) โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารถือเป็นหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information
Infrastructure: CII) ของประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดที่เปราะบาง
ต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วภัยไซเบอร์ระดับรุนแรงต่อภาค
การเงินการธนาคารยังจะสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างมากอีกด้วย
“จุ ด ส� ำ คั ญ ในการรั บ มื อ ภั ย ไซเบอร์ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งเรื่ อ งเทคนิ ค
100%” แต่ ค วามตระหนั ก รู ้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งการป้ อ งกั น
ตนเองขั้นพื้นฐาน รวมถึงการติดต่อสื่อสารแจ้งเหตุหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจะเป็นกลไกที่ส�ำคัญมากอีกด้วย โดยกลไกการสื่อความนั้น
ต้องค�ำนึงถึงความชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับข้อความ
เนื่องจากภัยไซเบอร์เป็นเรื่องที่ยากในตัวอยู่แล้ว และการส่งต่อ
ข้อความอย่างไร ไม่ให้คนที่รับข้อมูลหลังสุดได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
จากสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร
“หั ว ใจส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ เรื่ อ งการเตรี ย มการรั บ มื อ ภั ย ไซเบอร์
คือ” เรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากการรับมือภัยไซเบอร์จ�ำเป็น
ต้องมีการประสานงานหลายหน่วยงาน การก�ำหนดแนวทางหรือกลยุทธ์
รวมถึงความจ�ำเป็นในการสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก

BOT MAGAZINE Cover Story

ฉบับที่ 6 ปี 2561

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

9

ฉบับที่ 6 ปี 2561
BOT MAGAZINE Cover Story
10

รองผู้ก�ำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

เมื่อพูดถึง Cybersecurity ในภาพรวมของประเทศ สพธอ.
(ETDA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เป็นหน่วยงานดูแล ก�ำหนด
แนวทางต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานระบบ Infrastructure และส�ำหรับ
ภาคการเงินการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานดูแล
“เมื่อมองลึกไปกว่านั้น การโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร์
คือเรื่องของอาชญากรรม ดังนั้น หน้าที่นี้ก็จะเกี่ยวข้องกับต�ำรวจ
ปอท. ถือเป็นหน่วยงานต�ำรวจหน่วยงานหนึ่ง หน้าที่จะคล้าย
หน่วยงานอื่น ๆ และมีภารกิจพิเศษ คือ การดูแลเรื่องอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ซึ่ ง ค� ำ ว่ า อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก็ ไ ม่ ใ ช่

สถิติผู้แจ้งเหตุผ่าน ปอท.
ปี 2560 และครึ่งปีแรกของปี 2561

จ�ำนวนผู้มาแจ้งเหตุ
กับ ปอท.
(หน่วย : ราย)

มูลค่าความเสียหาย
โดยประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2560
(ม.ค. - ธ.ค.)

2,600

300

ครึ่งปีแรก
ของปี 2561
(ม.ค. - มิ.ย.)

2,100

500

พันต�ำรวจโทอมรชัย ลีลาขจรจิตร รองผู้ก�ำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

“การป้องกันที่ผมอยากวิงวอน คือ ทุกภาคส่วนควรรณรงค์
ช่วยกันให้ความรู้ว่า การที่เราจะเอาเงินให้คนอื่น จะต้องมีการ
ตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว บุ ค คลที่ เ หมาะสม
เพือ่ ลดปัญหาการรับจ้างเปิดบัญชีซงึ่ คนร้ายผูว้ า่ จ้างจะน�ำบัญชีเหล่านัน้
ไปใช้กระท�ำผิด ด้านการค้าขายออนไลน์ (e-Commerce) ปัจจุบัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการรับจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ รั บ รองความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การ โดยจะมี
เครือ่ งหมายรับรอง (DBD Verified) ให้ ถ้าผูบ้ ริโภคเปลีย่ นพฤติกรรม
มาซื้อสินค้าจากร้านที่มีเครื่องหมายรับรอง กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะ
ต้องปรับตัวและยืนยันตัวเอง แล้วคนร้ายก็จะหมดไปได้”
ข้อแนะน�ำส�ำหรับประชาชน
“ส� ำ หรั บคนที่ ตกเป็ น เหยื่ อ ภั ยไซเบอร์ ควรจะเก็ บหลั ก ฐาน
ความเสียหายเกีย่ วกับ (1) หลักฐานการโอนเงินต่าง ๆ หรือทรัพย์สนิ
(2) หลักฐานการติดต่อออนไลน์ บทสนทนากับคนร้ายในห้องแชต
LINE อีเมลต่าง ๆ ส�ำหรับเฟซบุ๊กคนร้ายอาจตั้งชื่อเป็นใครก็ได้
ทางที่ดีควรเก็บ URL (Link) ในหน้าโพรไฟล์ของคนร้าย ซึ่งจะยืนยัน

ตัวตนได้ดีกว่าชื่อ ถ้าเป็นบริษัท ต้องเก็บข้อมูลจากการโดนแฮ็ก
และอีเมลที่สื่อสาร ที่เรียกว่า ‘Log’ ข้อมูลการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์
เก็บไว้ก่อนน�ำคอมพิวเตอร์ไปกู้คืนข้อมูล
“ส�ำหรับผู้รับบริการ หรือ ประชาชน การตั้ง Password ต้องตั้ง
ให้แข็งแรง บางคนตั้งง่ายมาก ที่โดนแฮ็กง่ายสุด คือ ตั้งตามเบอร์
โทรศัพท์ อันดับสองคือ เอาชื่อบวกกับตัวเลข เช่น ชื่อบวกกับวันเกิด
แต่ทปี่ ลอดภัยควรตัง้ ให้มอี กั ษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์
รวมกัน และผู้ให้บริการควรตั้ง Two-factor Authentication 1
นั่นก็คือ นอกจากผู้ใช้บริการจะตั้ง Username และ Password
แล้ว ก็ควรต้องก�ำหนดให้มี OTP ในการใช้งานด้วย รวมถึงการ
ท�ำ e-KYC ก็อยากให้มีความระมัดระวัง เพราะมิจฉาชีพอาจจะใช้
จุดอ่อนตรงนี้ เข้าถึงบัญชีของผู้ใช้งานได้”

1

การยืนยันตัวตนผ่านการตรวจสอบสองขัน้ ตอน ซึง่ ใช้กบั ระบบทีต่ อ้ งการความปลอดภัย
เป็นพิเศษ
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พันต�ำรวจโทอมรชัย ลีลาขจรจิตร

เฉพาะคอมพิวเตอร์ แต่รวมโทรศัพท์มือถือ อีเมล และอื่น ๆ
ทั้งหมดด้วย
พั น ต� ำ รวจโทอมรชั ย กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปี 2560 ที่ผ่านมา
ทั้งปี ปอท. มีผู้มาแจ้งเหตุ ประมาณ 2,600 ราย ความเสียหาย
ประมาณ 300 กว่าล้านบาท แต่เพียงครึง่ ปีแรกของปี 2561 นีม้ ผี แู้ จ้งถึง
2,100 ราย ความเสี ย หายมากกว่ า 500 ล้ า นบาทแล้ ว ซึ่ ง
ไม่นา่ เชือ่ ว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีผถู้ กู หลอกลวง และฉ้อโกงทางอีเมล
เป็นจ�ำนวนเงินหลายล้านบาท บางเคสเป็นการซื้อขายที่มีมูลค่าหลัก
สิบล้านบาท ซึ่งมีทั้งธุรกิจ SME ขนาดเล็ก และบริษัทขนาดใหญ่
โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการฉ้อโกงบริษัท ประมาณ 80 - 90%
มั ก จะค้ า ขายกั บ คู ่ ค ้ า ที่ ถู ก แฮ็ ก อี เ มลกั น มานานก่ อ นจะเกิ ด เหตุ
เพราะมีความเชื่อใจกันสูงและมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลกันน้อย
“ส่ ว นของประชาชนที่ ต กเป็ น เหยื่ อ คนร้ า ยจะมุ ่ ง ที่ User
โดยตรง เพราะส่ ว นใหญ่ 99% ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
ความปลอดภัยของ Transactions ในการค้าขายออนไลน์ หรือระบบ
FinTech ต่าง ๆ จะมีความปลอดภัย การจะแฮ็กทีร่ ะบบคอมพิวเตอร์
จึงยาก การแฮ็กข้อมูลจาก User จึงเป็นไปได้มากกว่า โดยเฉพาะ
User หลายคนที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขประจ�ำตัวประชาชน
สิบสามหลัก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชี บนสื่อสังคมออนไลน์
ซึ่งคนร้ายสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้ยืนยันตัวบุคคลแทนเหยื่อผ่าน
การตรวจสอบ KYC ได้ ยกตัวอย่างรายหนึ่งที่ผู้เสียหายขายของ
ออนไลน์แล้วเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกือบทั้งหมดทางหน้าแฟนเพจ
คนร้ายก็จะใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ โทรไปธนาคาร เพือ่ ขอเปลีย่ น Password
Username ในการท�ำธุรกรรม เป็นต้น
“การแฮ็กข้อมูลบัตรเครดิต การแฮ็กข้อมูลน�ำเงินออกจากบัญชี
ซึ่งหากถามว่าเป็นช่องโหว่จากธนาคารหรือเปล่า เท่าที่ผ่านมา
คือ ไม่ใช่ แต่มักจะเกิดกับบริษัท Startup ใหม่ ๆ ที่น�ำเทคโนโลยี
ฟินเทคมาใช้ ในบางครั้งอาจมีช่องโหว่และน�ำไปสู่การกระท�ำผิด
อย่างอื่นต่อไป เช่น การฟอกเงิน เวลาแฮ็กเดี๋ยวนี้เขาจะแปลงเงิน
ไปเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเติมเงิน e-Wallet เติมเงิน
เกมก่อน แล้วจึงเอาไปขายอีกทีผ่านร้านหรือเว็บไซต์ที่รับซื้อขาย
ราคาถูก เป็นต้น
“ส�ำหรับประเด็นการซื้อสินค้าออนไลน์ประเทศไทยก็ต่างจาก
ประเทศอื่น ๆ ในต่างประเทศจะนิยมซื้อของจากร้านที่เป็นทางการ
หรือมีความน่าเชื่อถือสูง แต่ส�ำหรับประเทศไทยจะนิยมเลือกสินค้า
ซื้อจากเฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ในลักษณะ C to C (Customer to
Customer) ซึ่งความน่าเชื่อถือน้อยและเกิดการหลอกลวงฉ้อโกง
กันง่ายมาก
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และภายในให้มีเข้าใจตรงกัน เรื่องการรับมือภัยไซเบอร์จึงไม่ใช่เรื่อง
One man show ต้องขอความร่วมมือข้ามหน่วยงาน เวลาเกิดเหตุ
เราจะติดต่อใคร บอกใคร และการสื่อความจะเป็นอย่างไร แน่นอน
ความช�ำนาญทางเทคนิคก็มีความส�ำคัญ
“ในมุ ม ของผม ความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งความปลอดภั ย
ทางไซเบอร์ เป็นเรื่องของความเชื่อมั่น TB-CERT เน้นการสร้าง
ความมั่ น ใจในหมู ่ ส มาชิ ก ข้ อ มู ล ภั ย คุ ก คามหรื อ แนวทางการ
ด�ำเนินการต่อภัยคุกคามเราจ�ำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับมือ ข้อมูลเหล่านัน้ มีความอ่อนไหวต่อหน่วยงาน
หากไม่มีการควบคุมการใช้ข้อมูลให้ดี TB-CERT เรามีกฎเหล็ก
เป็นข้อตกลงในการควบคุมข้อมูลร่วมกันด้วย TLP (Traffic Light
Protocol) สมาชิกทุกคนต้องยึดมั่น ห้ามแตกแถว เพื่อให้เกิด
การแชร์ข้อมูลร่วมกัน การสร้างความเชื่อมั่นจากภายในกลุ่มสมาชิก
เพื่อประโยชน์ร่วมกันเป็นส�ำคัญ
“ส�ำหรับประชาชน ผู้ใช้บริการ เรื่องระบบรักษาความปลอดภัย
เป็นโจทย์ที่ไม่ง่าย เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว การสร้างออกแบบ
ระบบการรักษาความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์หรือ
วิถีการด�ำเนินชีวิตของผู้ใช้บริการ ท�ำให้ผู้ใช้บริการไม่รู้สึกฝืน
ไม่ต่อต้าน รู้สึกน่าใช้ เชื่อมั่นที่จะใช้ และสะดวกในการใช้ เหมือน
เวลาจะออกจากบ้าน เราล็อกประตูโดยเราไม่รู้สึกล�ำบากหากเป็น
ส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ไปแล้ว
“อันนีส้ ำ� คัญมาก เพราะธนาคารเอง ถ้าจะส่งมอบความปลอดภัย
ให้กับลูกค้าแล้ว นอกจากจะสร้างระบบที่มีความปลอดภัยแล้ว
ยังจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับลูกค้า สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ลูกค้า เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานในการใช้งาน ท�ำให้เขารู้สึกว่า
มันง่าย และรู้สึกปลอดภัยที่จะใช้งาน”
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

4 ผู้บริหารใหม่

กับภารกิจขับเคลื่อน ธปท. สู่องค์กรสมัยใหม่
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน

ความท้าทายของหน้าที่ในสายนโยบายการเงิน
หน้าทีห่ ลักของสายนโยบายการเงิน คือ การท�ำทุกอย่างให้แน่ใจว่า
เศรษฐกิจมหภาคของไทยสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องเต็มศักยภาพ
และระบบการเงินไทยมีเสถียรภาพ ซึง่ การจะบรรลุเป้าหมายทัง้ สองได้
ต้องอาศัยองค์ประกอบเยอะมาก เช่น ต้องรูล้ กึ รูจ้ ริงในด้านเศรษฐกิจ
ต้องผสมผสานเครื่องมือทางนโยบายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายอัตราดอกเบี้ย นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน หรือนโยบายดูแล
เสถียรภาพระบบการเงิน (Macroprudential Measures) รวมทัง้ ต้อง
ประสานงานกับคนจ�ำนวนมาก ทั้งภาครัฐด้วยกันเอง เช่น กระทรวง
การคลัง สภาพัฒน์ และภาคธุรกิจเอกชน ทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
ในปีนี้ สายนโยบายการเงินได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ
เป้าหมายดังกล่าว โดยฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคได้รวมส�ำนักสถิติ
เศรษฐกิจมาอยูด่ ว้ ยกันกับส�ำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ เพือ่ ให้มพี ลัง
มากขึ้นจากการท�ำงานร่วมกัน (Synergy) ช่วยกันพัฒนาข้อมูลและ
เครือ่ งชี้ใหม่ ๆ เพือ่ ใช้จบั ชีพจรเศรษฐกิจและเข้าใจแนวโน้มในอนาคต
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้
มากขึ้น
นอกจากนี้ ธปท. ได้จัดตั้งฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ
โดยรวมส่วนเศรษฐกิจภาคทัง้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ตัง้ เป็น
ส�ำนักเศรษฐกิจภูมภิ าค และให้มาอยูค่ กู่ บั ส�ำนักเศรษฐกิจด้านอุปทาน
และโครงสร้าง เพือ่ ร่วมกันศึกษาเชิงลึกเรือ่ งโครงสร้างและการท�ำงาน
ของเศรษฐกิจไทย ซึ่งข้อมูลระดับจุลภาคหรือ Market Intelligence
จากผูท้ อี่ ยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ริงจะช่วยให้เราเข้าใจภาพเศรษฐกิจไทยได้ชดั เจนขึน้
โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากที่คนยังบ่นกันว่าไม่ดีขึ้น

ความคาดหวังที่อยากฝากถึงคน ธปท.
ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขและสนุกในการท�ำงาน โจทย์ที่เรา
ต้องเจอไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม คือ งานจะยากขึ้น เยอะขึ้น และ
เร็ ว ขึ้ น แต่ เ ราไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ งานด้ ว ยความเครี ย ดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จริง ๆ แล้ว เราสามารถร่วมกันท�ำงานที่ยากและท้าทายจนบรรลุ
ผลส�ำเร็จได้อย่างมีความสุขและสนุก เรื่องนี้มีหลายองค์ประกอบ
ที่ต้องช่วยกันสร้างทั้งผู้บริหารและพนักงาน เช่น การให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารเวลาท�ำงานและเวลาพักผ่อนส่วนตัว (Work-life
Balance) การสร้างบรรยากาศการท�ำงานให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ (Learning Environment) เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์
เอื้อต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง เอื้อต่อการลองผิดลองถูก เพื่อให้
เรามีความสุขและสนุกในทุกวันที่ตื่นมาท�ำงาน
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BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 4 ท่าน
มาเล่าถึงวิสัยทัศน์ มุมมอง รวมถึงความคาดหวังในสายงานใหม่ที่รับผิดชอบ ที่จะทำ�ให้ทุกท่านได้รู้จักกับทั้ง
4 ท่านมากยิ่งขึ้น

ความท้าทายในการท�ำงานในระยะต่อไปคืออะไร
โจทย์ปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินของไทยจะยากขึ้น เยอะขึ้น
และเร็วขึ้น เนื่องจากเราอยู่ใน VUCA World ที่มีลักษณะผันผวน
(Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และ
ไม่ชดั เจน (Ambiguity) ลักษณะดังกล่าวท�ำให้โจทย์เศรษฐกิจยากขึน้
มีเรื่องใหม่เยอะขึ้นที่ต้องท�ำความเข้าใจ สังเกตได้จากมีค�ำใหม่ ๆ
เกิดขึ้นจ�ำนวนมาก เช่น Industry 4.0, Trade War, Digital Currency,
และ Regulatory Impact Assessment โดยการเปลี่ยนแปลงจะเร็ว
ขึน้ มาก จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านดิจทิ ลั อย่างไร
ก็ดี ด้วยทรัพยากรคนและเวลาทีม่ จี ำ� กัดเราคงไม่สามารถตอบทุกโจทย์
ได้พร้อมกันทั้งหมด แล้วเราจะท�ำอย่างไร อันดับแรก คือ ต้องมี
ทิศทางการท�ำงานที่ชัดเจน (Clear Direction) ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการ
(Intended Outcome) คืออะไร จะให้ความส�ำคัญกับโจทย์ใดก่อน
และสื่อสารให้ทีมงานทุกคนเข้าใจตรงกัน อันดับต่อมา คือ เปลี่ยน
วิธีการท�ำงานให้ง่ายขึ้น ยืดหยุ่นขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น (Work
Smart) เช่น การท�ำงานแบบ Squad โดยตัง้ เป็นกลุม่ งานเฉพาะกิจซึง่
รวมคนจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องมาท�ำงานร่วมกัน เพราะโจทย์ในปัจจุบนั
มีความซับซ้อนต้องอาศัยความรู้หลายแขนงผสมผสานกันจึงจะ
แก้ได้ บางครัง้ เฉพาะคน ธปท. ก็ตอบไม่ได้ ต้องเชิญผูร้ จู้ ากภายนอก
มาร่วมใน Squad หรือมาเป็นที่ปรึกษาด้วย นอกจากนี้ ต้องกระจาย
อ�ำนาจการตัดสินใจให้ทีมงาน (Empowerment) เพื่อให้งานเดินไป
ง่ายขึ้น ยืดหยุ่นขึ้น และเร็วขึ้น ที่ส�ำคัญที่สุด คือ การพัฒนาคนและ
การถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ (Coaching & Sharing) เพราะ
คนเป็นทรัพย์สินที่ส�ำคัญที่สุดของ ธปท.

วจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของสายนโยบายสถาบันการเงิน
ดูแลงานด้านการออกนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบัน
การเงิน งานด้านการพัฒนาและวางรูปแบบของระบบสถาบันการเงิน
หรือทีค่ นุ้ เคยกันในชือ่ Financial Sector Master Plan หรือ Financial
Landscape การพิจารณาอนุญาตผู้ให้บริการธุรกิจสถาบันการเงิน
รายใหม่ ๆ งานด้านการพิจารณาค�ำขอต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน
นอกจากนี้ ยังมีงานที่ต้องประสานกับผู้ช่วยสายนโยบายการเงิน คือ
งานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน และงานใหม่ลา่ สุดทีเ่ พิง่ ผ่านการปรับ
โครงสร้างองค์กรและได้เข้ามาดูแล คือ งานจัดการสถาบันการเงิน
ที่มีปัญหาฐานะ โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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อลิศรา มหาสันทนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ปฏิบัติงาน IMF)
บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างประเทศ
ได้รับมอบหมายให้ดูแลให้ค�ำปรึกษาในงานด้านต่างประเทศของ
ธปท. ซึ่งประกอบด้วย การวางกลยุทธ์และการด�ำเนินการ รวมทั้ง
ผลักดันงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ซึ่งงานด้านต่างประเทศนี้ ธปท. มีการด�ำเนินการในหลายระดับ
ทั้งในระดับโลกผ่านความร่วมมือกับองค์กรการเงินระหว่างประเทศ
อาทิ IMF และ BIS ซึ่งเป็นเวทีที่เราจะใช้ผลักดันประเด็นส�ำคัญในการ
ด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ไทยและประเทศใน
ภูมภิ าค ตัวอย่างส�ำคัญในช่วงทีผ่ า่ นมา ได้แก่ การเรียกร้องให้ประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ตระหนักถึงผลกระทบของการด�ำเนินนโยบาย
การเงินที่ไม่ปกติต่อประเทศเล็กที่มีเศรษฐกิจเปิด เช่น ไทยและ
ประเทศในอาเซียน ที่ต้องมีทางเลือกและมีความคล่องตัวในการ

ด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งการเรียกร้องให้ IMF ดูแล
ผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าต่อเศรษฐกิจการเงินโลกและ
ภูมิภาคมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ธปท. มีการด�ำเนินการให้มั่นใจ
ว่าองค์กรเหล่านี้ท�ำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
ในการก่อตั้งและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องการสอดส่องดูแลและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับนโยบายการรักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ หรือการมีกลไกการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินกรณีจ�ำเป็น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
เป็นต้น
วิสัยทัศน์ รวมทั้ง ความท้าทายในการท�ำงาน
ในเวทีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคนั้น เรื่องที่ส�ำคัญ คือ การ
ผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงกันในด้านเศรษฐกิจการเงินเพื่อน�ำไปสู่
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ ตามแผน ASEAN Economic Community
หรือแผนความร่วมมือในอนุภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งการเจรจาตกลง
เปิดเสรีการค้าต่าง ๆ (Free Trade Agreement) อันจะยังประโยชน์
ต่ อ การค้ า การลงทุ น และการท� ำ ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชนไทย ใน
ขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลเสถียรภาพ
เศรษฐกิจตามความตกลง Chiang Mai Initiative Multilateralization
(CMIM) ซึ่งเป็นกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่ม
ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า อาเซียน+3
เรื่ อ งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศมี ค วามส� ำ คั ญ มากขึ้ น
เรื่อย ๆ จากการที่เศรษฐกิจการเงินโลกมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น
การกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศต่าง ๆ ก็มี
ความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ท�ำให้ต้องหันมาร่วมมือกันในการพัฒนา
เศรษฐกิจการเงิน โดยเฉพาะในกลุม่ ทีโ่ ครงสร้างเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน
เพือ่ ทีจ่ ะขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างมีเสถียรภาพ
โดยมุ่งหวังให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
ธปท. ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านเศรษฐกิจการเงินหลัก
ของประเทศ จึงต้องมีการวางกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานเศรษฐกิจ หน่วยงานก�ำกับภาคการเงิน
ภาคธุรกิจ หน่วยงานก�ำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือ ภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ความร่วมมือ
เหล่านี้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศให้มากที่สุด
ที่ผ่านมา ไทยมี บทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก
โดยผู้ว่าการ ธปท. ได้รับเชิญให้ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
และคณะท�ำงานระหว่างประเทศที่ส�ำคัญหลายเวที และในปี 2562
ไทยจะเข้ารับต�ำแหน่งส�ำคัญเป็นประธานอาเซียน รวมทัง้ เป็นประธาน
ร่วมกับจีนในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินของกลุ่มประเทศ
ASEAN + 3 ในขณะเดียวกันในเวทีโลก ผูว้ า่ การ ธปท. ก็จะรับหน้าทีเ่ ป็น
ผู้แทนของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในกลุ่มออกเสียง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Voting Group: SEAVG)
ใน International Monetary and Financial Committee อีกทั้ง
ผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. จะรับต�ำแหน่ง Executive Director เป็น
ผู้แทนกลุ่ม SEAVG ในคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)
ของ IMF ซึ่งจะมีบทบาทต่อการก�ำหนดทิศทางนโยบายของ IMF ด้วย
จึงจะเป็นจังหวะดีที่ไทยจะใช้โอกาสนี้ในการเป็นผู้น�ำของภูมิภาค
ผลักดันความร่วมมือและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเงินให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ รวมทั้ง
รักษาผลประโยชน์ของประเทศและภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
บทบาทของไทยให้เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ของภูมภิ าคในเวทีเศรษฐกิจการเงิน
ระหว่างประเทศด้วย
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ความคาดหวังที่อยากฝากถึงคน ธปท.
ถ้าถามถึงเรื่องที่อยากฝากไว้ ก็คงอยากจะบอกว่าการท�ำงาน
ผ่านความท้าทายทั้งหลายที่เล่ามา คงผูกรวมกัน ด้วยค�ำว่า “เข้าใจ

ร่วมมือ รับผิดชอบ” ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อส่งผ่านงานของเราทุกคนให้เป็นส่วนร่วม
ของความยั่งยืนของสังคม
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ความท้าทายในการท�ำงานในระยะต่อไปคืออะไร
หัวใจส�ำคัญของการท�ำงานด้านการดูแลความมั่นคงของสถาบัน
การเงินขณะนี้ น่าจะเป็นการสร้างสมดุลของการท�ำหน้าที่ดูแล
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้เกิดความมั่นคงต่อระบบ คุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค แต่ก็ไม่ให้เกิดเป็นต้นทุนของระบบสถาบันการเงินมาก
จนเกินไป เพราะจะเป็นการส่งต่อเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ
โจทย์ ส� ำ คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาระยะหนึ่ ง ในโลกการเงิ น และยั ง จะ
ต่อเนื่องไป ก็คือเรื่องการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ตอบสนองความต้องการ
ด้วยบริการที่สะดวก ปลอดภัย ในราคาที่สมเหตุสมผล และยังเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ใหม่ต่อ
ผูอ้ อกนโยบาย ความเสีย่ งทีใ่ หม่ตอ่ ความเข้าใจนีม้ าจากทัง้ เทคโนโลยี
ใหม่ บริการรูปแบบใหม่ หรือแม้แต่ผู้ให้บริการรายใหม่ การวาง
แนวนโยบายที่จะสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ป้องกันความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเป็น
เรื่องที่ยาก และต้องการความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก
ไม่วา่ จะผูใ้ ห้บริการเอง หรือหน่วยงานก�ำกับต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันวางนโยบาย เพื่อให้สะท้อนมุมมองทุกด้าน
ให้ครบถ้วน  
ความท้าทายเรื่องที่สองน่าจะเป็นเรื่องการดูแลความมั่นคงของ
ระบบการเงิน ที่เรียกว่า Macroprudential Policy ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อ
จากการจับควันให้ไว มาสูเ่ รือ่ งของการออกนโยบายให้ทนั เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดเป็นกองไฟ ความยากของการท�ำหน้าทีใ่ นส่วนนี้ คือ การจับ
พฤติกรรมให้ได้วา่ ความเสีย่ งเชิงระบบเกิดขึน้ แล้วหรือยัง ถ้าความเสีย่ ง
เริ่มก่อตัวและตลาดเองปรับตัวเองไม่ได้ดีนัก ก็จะถึงจุดที่ ธปท.
ต้องออกนโยบายมาป้องกัน ตัวอย่างคงเห็นกันได้ชัด เรื่องการออก
มาตรการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีเ่ ราคงได้รบั ทราบรายละเอียดกันมาแล้ว
ซึ่งที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน
การเงินผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ สมาคมชมรมต่าง ๆ ทีร่ ว่ มกัน
ให้ความเห็นต่อนโยบายนี้ เราจึงมีความเข้าใจลึกซึ้งเพียงพอที่จะ
ปรับนโยบายให้ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง
เรื่องส�ำคัญสุดท้าย ที่จะว่าไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด
ก็คือ การท�ำธุรกิจการเงินอย่างรับผิดชอบ ตามที่ปรากฏในวารสาร
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบั บ ก่ อ นหน้ า ที่ ขึ้ น หน้ า ปกว่ า
Sustainable Banking for Sustainable Development ซึ่งทาง
สายงานเราเริ่มแล้วจากการจัดสัมมนา Bangkok Sustainable
Banking แต่กเ็ พิง่ เริม่ ต้นเส้นทาง และคงต้องจับมือกับสถาบันการเงิน
เพือ่ หาทางฝังมิตขิ องความยัง่ ยืนเข้าไปในทุก ๆ วันของการท�ำธุรกิจให้ได้
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ผุสดี หมู่พยัคฆ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ปฏิบัติงานที่ปรึกษา สรข.)
ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของสายระบบข้อสนเทศ
สายระบบข้อสนเทศ (สรข.) ทีป่ ระกอบด้วย 3 ฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายการช�ำระเงินและพันธบัตร ฝ่ายบริหารข้อมูล และ
1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ มีส่วนส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนผลักดันงานตามภารกิจหลักของ ธปท. ทั้งการดูแลและ

BOT MAGAZINE Special Scoop

ความคาดหวังที่อยากฝากถึงคน ธปท.
คน เป็นหัวใจหลักในการเดินไปข้างหน้าร่วมกัน ปัจจุบนั สังคมไทย
มีความหลากหลายมากขึ้น วัฒนธรรมการท�ำงานของคนรุ่นใหม่นั้น
ไม่เหมือนเดิม การมุ่งสู่ Digital Organization นั้นจะไม่ใช่แค่เพียง
การมีเครื่องมือที่ทันสมัย แต่ต้องมีการปรับ Tune ในเรื่อง Mindset
กระบวนการท�ำงานร่วมกันแบบใหม่ที่มีความคล่องตัว (Agility)
มากกว่าเดิม และเรียนรู้ พัฒนาทักษะ Digital Skillset ที่จ�ำเป็น
เพื่อไปข้างหน้าด้วยกัน ดังตัวอย่างที่เราได้ลองปรับใช้วิธีการ Design
Thinking ในการสกัดความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูใ้ ช้ให้ถงึ แก่นมากขึน้
รวมถึงการตอบโจทย์ที่รวดเร็วผ่าน Agile Development ที่ช่วย
ร่นระยะเวลาในการส่งมอบงานให้ทันเวลา และตรงตาม Business
Requirement ที่มีความท้าทายและซับซ้อนมากขึ้น
ส่วนตัวมองว่าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ รียกว่า Digital Transformation
เป็น Journey และจะเกิดผลกระทบในหลายมิติ ดังนั้นการสร้าง
ความเชือ่ ใจ (Trust) มีสว่ นส�ำคัญอย่างมาก ซึง่ ได้จากตัวเรา ภายในฝ่าย
ระหว่างฝ่าย จนไปสู่ระดับข้ามองค์กร ประกอบกับการ Empower
ให้ทมี งานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เราท�ำหน้าทีเ่ ป็น Coach เป็น
Mentor เป็นที่พึ่งให้ทีมงานท�ำงานได้อย่างมั่นใจ สบายใจ สนับสนุน
ให้ ข ้ อ สั ง เกต ชวนให้ เ ขาคิ ด และลองท� ำ  เติ บ โตด้ ว ยการเรี ย นรู ้
ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน กับเพือ่ นร่วมงาน กับผูบ้ ริหาร
และกับ Stakeholders ทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ละคนอาจมีวธิ กี ารทีแ่ ตกต่างได้
แต่เราเน้นเป้าหมายเดียวกัน คือสร้างงานที่มีคุณค่าให้ ธปท.

เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้

Cybersecurity
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพร้อมกับความสะดวกสบายและความเสี่ยง การรู้จักภัยที่มาพร้อมเทคโนโลยี
รวมไปถึงการป้องกัน จึงเป็นทักษะที่จำ�เป็นของคนยุคนี้ Library & Archives ฉบับนี้ขอแนะนำ�หนังสือ 3 เล่มจาก
ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านภัยไซเบอร์

Exploding Data: Reclaiming
Our Cyber Security in the Digital Age

โดย Michael Chertoff
ภัยคุกคามที่ส�ำคัญที่สุดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนตัว สังคม
หรือประเทศ สิ่งที่พบไม่ใช่เรื่องทางทหารอีกต่อไป แต่เป็นความเสี่ยงด้าน
การสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคล
หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Michael Chertoff อดีตรัฐมนตรีกระทรวง
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงความส�ำคัญของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าที่สุดในยุคดิจิทัล ด้วยเหตุที่
ปัจจุบนั การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ ระดับบุคคล ธุรกิจ และรัฐบาล ได้เกิดขึน้
อย่างแพร่หลายและไม่สามารถหยุดยัง้ ได้ กฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะ
การก�ำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้มข้นขึ้น
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการดังกล่าว
ยังคงจะต้องให้สิทธิกับบุคคลที่สามารถเลือกการป้องกันข้อมูลของตนเองได้ด้วย

Effective Cybersecurity:
A Guide to Using Best Practices
and Standards

โดย William Stallings
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของความ
มัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งอธิบาย
ถึงธรรมาภิบาลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การประเมินความเสี่ยงและการวางยุทธศาสตร์ทั้งด้าน
การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล การดูแล Systems, Servers,
Networks รวมถึงการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อีกทั้งยังให้แนวทางการประยุกต์ใช้
วิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับ User Authentication การลดความเสี่ยงใน Supply Chain
และ Cloud Environments ด้วย

Cybersecurity: The Ultimate
Beginners Guide To Learn
And Understand Cyber
Security Measures Effectively

โดย Zach Webber
ความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี ข องโลก
ทุ ก วั น นี้ น� ำ มาซึ่ ง ความสะดวกสบาย แต่
สิ่ ง ที่ ม าพร้ อ มกั น คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
เทคโนโลยีเหล่านั้น ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องเข้าใจหลักการเพื่อลดความเสี่ยงและ
วางมาตรการป้องกัน
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ใ ห้ ค วามหมายที่ ง ่ า ยต่ อ
ความเข้าใจ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ประเภทของ Cybersecurity
รวมถึงภัยคุกคามที่เกิดในโลกไซเบอร์ และ
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางป้องกันภัยคุกคาม
ต่อบุคคลและธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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วิสัยทัศน์ รวมทั้ง ความท้าทายในการท�ำงาน
ปัจจุบันทั่วโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความท้าทายใหม่ ๆ
เกิดขึน้ ตลอดเวลา ธปท. จ�ำเป็นต้องปรับตัว และเตรียมพร้อมเพิม่ เติม
ในหลายมิติ เพื่อรับมือความผันผวนที่มีมากขึ้น หน้างานเองจึง
ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยี แต่มีเรื่องของข้อมูล และการวิเคราะห์  ที่ต้อง
มีวธิ กี ารท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ กับ Business มากขึน้ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ 
้
ยันปลายน�้ำ  เพื่อตอบโจทย์และส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง
ตรงความต้องการยิ่งขึ้น
ปัจจัยหลักของการเปลีย่ นแปลงจากภายนอก มาจากวิวฒั นาการ
ของเทคโนโลยีสู่ Business Model ในยุคใหม่ ซึง่ ใช้ไอทีชว่ ยตอบโจทย์
ทางธุ ร กิ จ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ซึ่ ง มี ป ริ ม าณมหาศาล
มาวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเทคนิค Data Analytics หาความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างในการยกระดับเครื่องมือและตัวชี้วัด
สภาวะเศรษฐกิจ ในการดูแลเสถียรภาพและการก�ำกับดูแล หรือ
Supervision Technology (SupTech) ที่ ธปท. ได้เริ่มประยุกต์ใช้
Artificial Intelligence และ Machine Learning ในการเสริมศักยภาพ
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โจทย์ ข องงานก� ำ กั บ ดู แ ลที่ มี
มากมายมหาศาล เพื่อสกัด Deep Insights ที่สามารถน�ำไปใช้ใน
เชิงปฏิบัติให้ตรงประเด็น คมชัด และเท่าทันสภาวการณ์ยิ่งกว่าที่เคย
ส�ำหรับงานด้านการช�ำระเงินและพันธบัตรนั้น ในฐานะที่เป็น
Critical Infrastructure ส�ำคัญของประเทศ ธปท. มีความท้าทายใน
เรื่องของการดูแลให้ระบบส�ำคัญมีความเสถียรพร้อมใช้ สอดคล้อง
ตามแนวมาตรฐานสากล และตอบสนองแนวนโยบายภาครัฐ และ
พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ใหม่ ๆ ที่เข้ามา
ดังตัวอย่างของการท�ำ Proof of Concept ในการทดลองใช้เทคโนโลยี
Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology (DLT) ในการ
ลดระยะเวลาส่งมอบพันธบัตรสูป่ ระชาชน จากเดิม 15 วัน เหลือ 2 วัน
ครอบคลุมการลดขั้นตอน และลดต้นทุนทั้ง Ecosystem ซึ่งถือได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมระดับโครงสร้างพื้นฐานการ
ช�ำระเงินของประเทศด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและ
ตอบรับรูปแบบของธุรกรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการ
ประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน และภายนอก ธปท.

เพื่อร่วมสร้างและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดพันธบัตรไทย
ในระยะถัดไป
นอกจากนี้ ใ นด้ า นความท้ า ทายของภั ย ไซเบอร์ ธปท. ได้
ด�ำเนินการปรับปรุงพัฒนาความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่ภัยไซเบอร์ไม่เคย
หยุดนิ่ง เรายังคงเสริมความแกร่งให้มากขึ้นในทุกมิติ ทั้งในส่วนของ
เครื่องมือ กระบวนการ และพนักงาน โดยเฉพาะการป้องกันข้อมูล
รัว่ ไหล ทีป่ จั จุบนั ถือเป็นภัยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและส่งผลกระทบร้ายแรง
ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น มีระบบและกระบวนการรับมือ
อย่างเข้มแข็งและจริงจัง ซึ่งเป็นอีกงานหนึ่งที่ ธปท. มุ่งเน้นและให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานทุกระดับ เพื่อน�ำไปสู่ความร่วมมือเชิงปฏิบัติของทุกคน
ทุกส่วนงานภายใน ธปท. ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารจ�ำลองสถานการณ์เสมือน
จริง เพื่อซักซ้อมให้คนของเราพร้อมรับมืออยู่เสมอ เพราะเราไม่รู้ว่า
ของจริงจะมาเมือ่ ไหร่ รวมถึงการประสานงานเพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
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พัฒนาระบบการช�ำระเงินและพันธบัตร ให้มีความเสถียร พร้อมใช้
และในปัจจุบันหลายฝ่ายงานได้น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อ
รองรับโจทย์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเบื้องหลังของการขับเคลื่อนงานส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประยุกต์ใช้ระบบและเครื่องมือด้านไอทีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ให้เกิดความคุม้ ค่าและประโยชน์สงู สุด ขณะเดียวกันก็ตอ้ งสร้าง Trust
ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ธปท.
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เรื่อง : ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจเติบโต แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธว่า ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ทางเศรษฐกิจ (Inequality) มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ เพือ่ แก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ธนาคารกลางควรต้องส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐานราก
เข้าถึงบริการทางการเงินได้ดีขึ้นในราคาที่ถูกลง ตลอดจนอาจ
ต้องขยายบทบาทให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพของประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจให้แล้ว จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างสมดุล
และยั่งยืนมากขึ้น

The Knowledge

ผู้อภิปรายและผู้บริหาร ธปท. ในงานสัมมนา Bank of Thailand - OMFIF High-Level Seminar “Shaping the Future of Central Banks”

Shaping the Future of Central Banks

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับ The Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF)1 จัดสัมมนา
วิชาการในโอกาสครบรอบ 75 ปี ธปท. ในหัวข้อ “ทิศทางและบทบาทของธนาคารกลางในอนาคต” (Shaping the Future
of Central Banks) โดยมีผู้ว่าการและอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางจาก 8 ประเทศ ผู้บริหารของ OMFIF ผู้บริหารภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้ง นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมงาน

Macroeconomic Policy and
Structural Transformation
ช่วงที่สอง ผู้ร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด� ำ เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ มหภาคในบริ บ ทเศรษฐกิ จ ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง (Macroeconomic Policy and Structural
Transformation) ที่ก�ำลังเกิดขึ้นจะส่งผลต่อผลิตภาพการผลิต
(Productivity) และประสิ ท ธิ ภ าพการส่ ง ผ่ า นนโยบายการเงิ น
ไปสู่ภาคเศรษฐกิจจริง นอกจากนี้การพัฒนาที่ผ่านมาแม้จะท�ำให้
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Navigating Normalisation
ช่ ว งแรก ผู ้ ร ่ ว มสั ม มนาได้ แ ลกเปลี่ ย นความเห็ น เกี่ ย วกั บ
ความท้าทายของธนาคารกลางในการปรับนโยบายการเงินเข้าสูร่ ะดับ
ปกติ (Navigating Normalisation) โดยเห็นว่าแม้ปัจจุบันเศรษฐกิจ
โลกจะเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงและมีความ
ท้าทายมากขึ้นจากนโยบายกีดกันทางการค้าและการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างในหลายด้าน อาทิ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล การก้ า วสู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ และกระแสโลกาภิ วั ต น์ โ ลกมี
1

ความเชือ่ มโยงกันมากขึน้ ในขณะทีก่ ารด�ำเนินนโยบายอัตราดอกเบีย้
ต�่ ำ เป็ น เวลานาน ท� ำ ให้ ร ะบบการเงิ น สะสมความเปราะบาง
โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ หนีข้ องภาคครัวเรือนปรับสูงขึน้ ปัจจัย
เหล่านี้ท�ำให้การด�ำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางมีความ
ท้าทาย การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เข้าสูร่ ะดับปกติจำ� เป็นต้องท�ำอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่า ที่ผ่านมาประเด็นที่อาจจะยังไม่มีการ
สือ่ สารมากนัก คือ ข้อเสียของการปรับนโยบายการเงินเข้าสูร่ ะดับปกติ

OMFIF เป็นเวทีกลางส�ำหรับการหารือระหว่างสถาบันการเงินและธนาคารกลาง เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดและแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และแนวนโยบายเศรษฐกิจ
การเงินที่ส�ำคัญ โดยการหารือดังกล่าวจะไม่มีการเปิดเผยว่า ความเห็นหรือข้อคิดเห็นในการเสวนาแต่ละครั้งเป็นของผู้เข้าร่วมเสวนาท่านใด (ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.omfif.org/)

Session II : Macroeconomic Policy and Structural Transformation
Moderator: คุณไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ธปท.
Panel Discussion: (จากซ้ายไปขวา) ดร.ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการ ธปท.
Mr. Amando M. Tetangco Jr. อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์
และ Mr. Carlos da Silva Costa ผูว้ า่ การธนาคารกลางโปรตุเกส

Session III : The Digital Future and Challenges of Central Banks
Moderator: ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
Panel Discussion: (จากซ้ายไปขวา) Mr. Stefan Ingves ผูว้ า่ การธนาคารกลางสวีเดน
Mr. Yves Mersch กรรมการบริหาร ธนาคารกลางยุโรป
Mr. Vijay Mani พาร์ทเนอร์ ด้านกลยุทธ์และการด�ำเนินงาน Deloitte
และ Mr. Andrew Sheng ทีป่ รึกษากิตติมศักดิข์ องสถาบัน Asia Global Institute

The Digital Future and Challenges
of Central Banks
ช่วงสุดท้าย บทบาทของธนาคารกลางภายในยุคทีพ่ ฒั นาการทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว (The Digital
Future and Challenge of Central Banks) ซึ่งในด้านหนึ่งก็
ถือเป็นโอกาสทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของ
การท�ำธุรกรรมทางการเงิน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
แต่ในอีกด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ท�ำให้เกิด
ความเสี่ยงใหม่ ๆ อาทิ Cybersecurity การรักษาข้อมูลส่วนตัว
รวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการเงินมีความเชื่อมโยงกัน
มากขึน้ ในบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงและท้าทายเช่นนี้ ธนาคารกลางจ�ำเป็น
ต้องปรับบทบาท เช่น การก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน ธนาคารกลาง
ต้องไม่เข้มงวดจนขัดขวางการพัฒนาทางเทคโนโลยี นอกจากนี้
ธนาคารกลางในฐานะผูร้ กั ษามาตรฐานและความน่าเชือ่ ถือของระบบ
การเงิน จ�ำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันเพื่อพร้อมรับมือกับ
ภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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ช้าเกินไป ซึ่งอาจท�ำให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีความเสี่ยงและ
เปราะบาง ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาทุกคนเห็นตรงกันว่าธนาคารกลาง
มีเครื่องมือ (Toolbox) ในการด�ำเนินนโยบายการเงินที่เพียงพอที่จะ
สามารถดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจและระบบการเงินของแต่ละ
ประเทศได้ โดยความยืดหยุน่ ในการด�ำเนินนโยบายของธนาคารกลาง
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยรับมือกับความท้าทายดังกล่าว

BOT MAGAZINE The Knowledge
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Session I : Navigating Normalisation
Moderator: Mr. David Marsh ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง OMFIF
Panel Discussion: (จากซ้ายไปขวา) Mr. Thomas J. Jordan ประธานธนาคารกลาง
สวิตเซอร์แลนด์ Mr. Mario Marcel ผู้ว่าการธนาคารกลางชิลี
และ Mr. Oystein Olsen ผู้ว่าการธนาคารกลางนอร์เวย์
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ธปท. เตรียมออกเกณฑ์คุมสินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

The Knowledge
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ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเตรี ย มออกหลั ก เกณฑ์ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ที่ มี ท ะเบี ย นรถเป็ น ประกั น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
ยังไม่มีกฎหมายหรือผู้กำ�กับดูแลเป็นการเฉพาะ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และคุ้มครองผู้ ใช้บริการ รวมถึงบรรเทาปัญหาสินเชื่อนอกระบบ
ในช่วงปลายเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา คุณดารณี แซ่จู ผูอ้ ำ� นวยการ
อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ได้ชี้แจงสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
แนวทางของ ธปท. ในการก�ำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน
Why Regulate?
คุณดารณีอธิบายว่า ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
คือ ธุรกิจการให้สินเชื่อโดยใช้เล่มทะเบียนรถยนต์มาเป็นหลักประกัน
โดยจะมี ก ารท� ำ สั ญ ญาโอนลอยรถล่ ว งหน้ า ระหว่ า งผู ้ ข อสิ น เชื่ อ

และผู้ให้สินเชื่อ โดยที่ตัวรถยังคงอยู่ที่ผู้ขอสินเชื่อ เมื่อผู้ขอสินเชื่อ
ช�ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบ ผู้ให้สินเชื่อจะคืนเล่มทะเบียนรถ
แก่ผู้ขอสินเชื่อและยกเลิกสัญญาโอนลอย
“ท�ำไมเราต้องลุกขึ้นมาก�ำกับดูแล เพราะว่ามีคนใช้บริการ
ค่อนข้างเยอะ เราส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการ
ทีเ่ ราพอมีเครือข่ายอยูบ่ า้ ง ซึง่ อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่ แต่เท่าที่
เราประมวลมาได้ มีผู้ใช้บริการมากกว่า 3 ล้านราย และมีผู้ให้
บริการมากกว่า 1,000 ราย ส่วนยอดคงค้างสินเชือ่ เราประมาณว่ามีอยู่
200,000 ล้านบาท” คุณดารณีกล่าว

ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองที่ดีขึ้น
มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข
ผู้ประกอบการก็จะมีความน่าเชื่อถือ
และมีธรรมาภิบาลที่ดี

ส�ำหรับเรือ่ งความเหมาะสม (Fit and Proper) กรรมการและผูบ้ ริหาร
มีการก�ำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ ผู้มีอ�ำนาจในการ
จัดการ และต้องแจ้งรายชือ่ และการเปลีย่ นแปลงกรรมการ ผูม้ อี ำ� นาจ
ในการจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อ ธปท. “เราเห็นประโยชน์ของ
การก�ำกับดูแลในทุกมุม หลัก ๆ คือ ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง
ทีด่ ขี นึ้ มีชอ่ งทางรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข ผู้ประกอบการก็จะมี
ความน่าเชื่อถือ และมีธรรมาภิบาลที่ดี เราคิดว่ามาตรฐานในการ
ให้บริการจะต้องดีขนึ้ ยกระดับขึน้ มาให้เท่าเทียมกัน และช่วยบรรเทา
ปัญหาหนี้นอกระบบ นอกจากนั้น สิ่งที่เราก�ำหนดมา น่าจะเอื้อให้มี
ผู้ประกอบการที่หลากหลายพอสมควร ที่ท�ำให้เกิดการแข่งขัน
ในตลาดนี้ได้” คุณดารณีกล่าว
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Inclusion, Protection and Competition
ธปท. เล็งเห็นความส�ำคัญ โดยต้องการยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการ โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหลักการส�ำคัญ
3 เรื่อง (1) การเข้าถึง (Inclusion) ผู้ท่ีมีความจ�ำเป็นใช้บริการ
สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ตามความต้องการ ในราคาที่เหมาะสม
(2) การคุ้มครอง (Protection) ผู้ใช้บริการได้รับความคุ้มครอง
ในระดับที่เหมาะสม โดยเน้นหลักการความโปร่งใส และเป็นธรรม
และ (3) การแข่งขัน (Competition) มีการแข่งขันระหว่างผูใ้ ห้บริการ
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
คุณดารณี กล่าวว่า ธปท. จะก�ำกับดูแลเฉพาะผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วไม่ต�่ำกว่า 50 ล้านบาท โดยหาก
มีผู้ท�ำธุรกิจนี้อยู่แล้วแต่ทุนไม่ถึง 50 ล้านบาท ธปท. จะให้เวลา 1 ปี
ในการเพิม่ ทุนให้ถงึ ตามก�ำหนด (Grace Period 1 ปี) ส�ำหรับดอกเบีย้
ธปท. จะก�ำหนดเพดานไว้ที่ 28% บวกค่าทวงถามหนีต้ ามจริง และในส่วน
ของวงเงินสินเชื่อ ธปท. ไม่ได้ก�ำหนดเพดาน เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับ
มูลค่ารถที่น�ำทะเบียนมาเป็นประกันเป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับ Market Conduct ธปท. เน้นความโปร่งใส ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องมีการประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน และ
เปรียบเทียบกันได้ง่าย มีการดูแลข้อมูลลูกค้า และการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ห้ามคิดค่า Prepayment Fee (ค่าธรรมเนียมการช�ำระคืน
สิ น เชื่ อ ก่ อ นครบก� ำ หนดสั ญ ญา) ต้ อ งคื น ส่ ว นต่ า งจากการขาย
หลักประกันทีไ่ ด้เกินมูลค่าหนี้ และในกรณีผดิ นัดช�ำระหนี้ ให้คำ� นวณ
ดอกเบี้ยค้างจากเงินต้นคงเหลือเท่านั้น

Media Briefing เรื่อง การก�ำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
โดยคุณดารณี แซ่จู ผู้อ�ำนวยการอาวุโส และคุณธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

BOT MAGAZINE The Knowledge

ฉบับที่ 6 ปี 2561

ยกระดับมาตรฐาน คุ้มครองผู้บริโภค

ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน นับว่ามีบทบาทส�ำคัญ
ที่ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เนื่องจาก
เป็นแหล่งสินเชือ่ ทีเ่ ข้าถึงและพึง่ พาได้ โดยเฉพาะเมือ่ มีความต้องการ
ใช้เงินเร็ว ฉุกเฉิน และไม่มีหลักฐานรายได้ประจ�ำ ทว่าในปัจจุบัน
ยังไม่มีกฎหมายหรือผู้ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจนี้โดยเฉพาะ
ท�ำให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่จ�ำนวนมากประกอบธุรกิจบนมาตรฐาน
ทีต่ า่ งกันทัง้ ในด้านอัตราดอกเบีย้ และการให้บริการ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ธปท.
ได้รบั ทราบข้อร้องเรียนจากประชาชนในประเด็นการคิดอัตราดอกเบีย้
และค่าธรรมเนียมสูงเกินก�ำหนด หรือการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
ไม่เป็นธรรม
คุณดารณีกล่าวว่า “จากที่เราลงไปส�ำรวจมา โดยรวมแล้วผู้ใช้
บริการรูส้ กึ ว่าเข้าถึงได้ดี และได้รบั การปฏิบตั ทิ ดี่ ี แต่กม็ บี างส่วนทีร่ สู้ กึ
ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนกัน เช่น เวลาเข้าไปกู้แทบไม่รู้เงื่อนไข
ใด ๆ ของสัญญา รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนใหญ่จะได้กระดาษ
มาใบหนึ่ง บอกว่าคุณต้องจ่ายเงินทุกงวดทุกเดือนวันนี้ ๆ เดือนละ
เท่าไหร่ และไม่รู้ว่าถ้าไม่จ่าย จ่ายช้า หรืออยากจ่ายช�ำระคืนก่อน
จะโดนค่าปรับอะไรบ้าง”
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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นพ.สุภกร บัวสาย
ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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การศึ ก ษาเปรี ย บได้ ดั ง รากแก้ ว ของมนุ ษ ย์
ซึ่งจะช่วยพัฒนาสติปัญญา จนถึงยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิ จ ช่ ว ยลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ
ทว่าในความเป็นจริง ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา
ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย และแม้รัฐบาล
จะมี ก ารลงทุ น ด้ า นการศึ ก ษาสู ง ถึ ง ปี ล ะ 5 แสน
ล้านบาท แต่ปัญหานี้ก็ยังคงพบเห็นอยู่แทบจะทั่ว
ทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทย เห็นได้จากผลการทดสอบ
ที่ พ บว่ า ประเทศไทยมั ก ติ ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม 1 ใน 3
ข้างท้ายแถวตลอดมา
“กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
(กสศ.) จึ ง ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว โดย
นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนฯ ได้ ให้เกียรติ
มาเล่ า ถึ ง ที่ ม าและปั ญ หาการศึ ก ษาที่ ต ้ อ งการ
ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน

คุณภาพการศึกษาของเด็กไทย
บ่อยครั้งที่เราเห็นข่าวเด็กไทยได้รับรางวัลด้านการศึกษาระดับนานาชาติ แต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อเทียบ
กับประชากรเยาวชนในระบบการศึกษา เด็กเก่งระดับที่ได้รับรางวัลนั้นมีไม่ถึง 1% ของเด็กรุ่นเดียวกัน
ซึง่ มีจำ� นวนมากถึงเจ็ดแสนคน หากมองในมุมกว้างต้องยอมรับว่า ระบบการศึกษาของไทยมีเด็กอีกจ�ำนวน
ไม่น้อยที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการกระจุกตัวของคุณภาพการศึกษา
ที่ไม่มีการกระจายคุณภาพอย่างใกล้เคียงกันทั่วประเทศ ส่งผลให้มีโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับไม่กี่แห่ง
และเกิดการแข่งขันสูงที่จะเข้าโรงเรียนมีชื่อในเมือง
รายงานหนึ่งที่ถูกน�ำมาพูดถึง คือ ผลการสอบ PISA (Programme for International Student
Assessment) เป็นการจัดทดสอบความสามารถด้าน “การรู้เรื่อง” (Competency) ของนักเรียนอายุ 15
ปี จากประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยประเมินทุก 3 ปี ซึง่ จัดขึน้ โดยองค์การเพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)
“PISA เป็นการสอบที่วัดผลว่า เด็กเรียนหนังสือแล้วปรับใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้มากน้อยแค่ไหน
โดยเทียบกันประมาณ 70 ประเทศ ประเทศไทยมักติดอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 3 ข้างท้ายแถวตลอดมา
และเมื่อเทียบกับเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน ครอบครัวฐานะปานกลาง และครอบครัวฐานะดี พบว่า
เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนจะท�ำคะแนนได้ไม่ดี ขณะที่บางประเทศที่มีระบบการศึกษามีคุณภาพ
ใกล้เคียงกัน เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนก็สามารถท�ำคะแนนได้สูงพอสมควร
“ส�ำหรับประเทศหนึ่งที่มีความโดดเด่นของการสอบ PISA คือ ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศที่
ว่าตามเศรษฐกิจแล้วยากจนกว่าประเทศไทย แต่เด็กเขาได้อันดับคะแนน PISA อันดับ 7 หรือ 8 ของโลก
และเมื่อดูคะแนน เด็กเวียดนามที่ได้คะแนนสูง ๆ มีประมาณ 8% ส�ำหรับเด็กที่ได้คะแนนต�่ำระดับ
สอบตก มีเพียง 6%” นพ.สุภกร กล่าวเสริมว่า “ส�ำหรับเด็กไทยเอง ปรากฏว่าเราได้คะแนนดีโดดเด่น
ไม่ถึง 1% และเด็กที่ได้คะแนนต�่ำจนเรียกว่าสอบตก มีเกือบ 50%”
นพ.สุภกร กล่าวเพิ่มเติมถึงรายงานเกี่ยวกับทุนมนุษย์ (Human Capital Index) มีใจความเกี่ยวกับ
ภาพรวมของประเทศไทยซึ่งอยู่ในระดับกลาง ๆ ว่า “สถิติหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สถิติเกี่ยวกับระยะเวลา
อยู่ในโรงเรียนของเด็ก โดยนับว่า ถ้าเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนตอนอายุ 4 ปี แล้วอยู่ไปจนอายุ 18 ปี เด็กจะ
อยู่ในโรงเรียนสูงสุดประมาณ 15 ปี ของไทยตัวเลขเฉลี่ยออกมา 12.4 ปี คือ ขาดไปประมาณ 3 ปี
ค่าเฉลี่ยต�่ำลงนี้หมายความว่ามีเด็กที่ออกไประหว่างทางจ�ำนวนหนึ่ง และถ้านับคุณภาพ แม้จะวัดได้ว่า
เด็กอยู่ในโรงเรียนถึง 12.4 ปี แต่ว่าความรู้ความสามารถของเด็กไทยเหลือเพียง 8 ปีกว่า ๆ เท่านั้นเอง
หมายความว่า เราก�ำลังเผชิญปัญหา 2 ตัวซ้อนกัน คือ ความเหลื่อมล�้ำและคุณภาพการศึกษา”
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ความเสมอภาคทางการศึกษา
กุญแจส�ำคัญที่จะช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
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ปัญหาหลากมิติของความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
หากกล่าวโดยสรุป ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษามี 3 ระดับ คือ
ตัวเด็ก ครอบครัว และคุณภาพการศึกษา แต่สว่ นใหญ่แล้วเมือ่ พูดถึง
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ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาก็มักพูดถึงแค่ในมิติเดียว คือ “ความ
ยากจน” แต่มิติอื่น เช่น ความพิการ เด็กเร่ร่อน ท้องระหว่างทาง
ติดคดี กลับไม่คอ่ ยมีการพูด คงจะเป็นเพราะเด็กและเยาวชนยากจนเป็น
กลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ราว 3 - 4 ล้านคน เมือ่ เด็กเลือกเกิดไม่ได้ การแก้ปญั หา
ที่ตัวเด็กหรือครอบครัวเด็กเท่านั้นก็อาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนัก
“คุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นอีกปัญหาหนึ่งของ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ถ้าไม่คดิ ดี ๆ อาจเห็นว่าเอาเงินไปให้เด็กแล้วปัญหา
จบ ถ้าจัดเงินอุดหนุนให้เด็กโดยไม่พัฒนาโรงเรียนก็อาจช่วยอะไร
ไม่ได้มาก อาจช่วยได้เพียงบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า แต่เด็ก
ยังไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
“หากดูประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางการศึกษา ปัจจุบันอาจเป็น
เวียดนาม เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สิ่งที่เหมือนกัน คือ คุณภาพ
การศึกษาเขากระจายดีใกล้เคียงกัน ในระดับโรงเรียนแม้โรงเรียน
ตามหัวเมืองที่ไม่มีชื่อเสียง เขาก็มีระบบการเรียนการสอนดี
“ในระดั บ สู ง ขึ้ น ไปก็ มี อี ก หลายปั จ จั ย แต่ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
มีน้�ำหนักมากหน่อย คือ การจัดสรรทรัพยากร หมายความว่า
ถ้าที่ไหน โรงเรียนไหน มีนักเรียนที่ยากล�ำบากจ�ำนวนมาก รัฐบาล
ก็ควรจะช่วยเขาให้มากกว่าที่อื่น ซึ่งปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้น เราใช้วิธี
จัดสรรทรัพยากรเท่า ๆ กัน ที่เรียก ‘รายหัว’

โรงเรียนจัดสรรครูพเี่ ลีย้ ง ครูพอ่ แม่ ครูเชีย่ วชาญเด็กเรียนช้าทีจ่ ะดูแล
เด็กครอบครัวยากจนกลุ่มนี้ให้ใกล้ชิดมากขึ้น
“อี ก สิ่ ง ที่ เ ตรี ย มไว้ คื อ การติ ด ตามด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ดูความคืบหน้า ไม่ใช่เราส่งงบประมาณไป แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
ก็ไม่รู้ เราจะมีระบบสารสนเทศในการติดตามดู ตัง้ แต่เด็กเป็นอย่างไรบ้าง
มาโรงเรียนหรือไม่ มากไปกว่านัน้ คือ ผลการเรียนเป็นอย่างไร ดีขนึ้ ไหม
มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด
“หม่อมหลวงปิน่ มาลากุล ท่านเปรียบการศึกษาเหมือนการเลีย้ ง
กล้วยไม้ กล้วยไม้จะให้ออกดอกทันทีไม่ได้ ยกเว้นซื้อมาจากร้าน
แต่ถ้าเราใส่ปุ๋ย รดน�้ำดี ดูแลไม่ให้มีแมลง ศัตรูพืช สักวันก็ต้อง
ออกดอก ถ้าเราทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ฝากเทวดาเลี้ยงก็คงไม่ออก”
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางการศึ ก ษาเกี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว เด็ ก
ครอบครัว โรงเรียน และระบบการศึกษา เกี่ยวโยงไปถึงเศรษฐกิจ
สังคมด้วย จึงเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจของ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของ
เด็กและเยาวชน รวมถึงประเทศชาติต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกับที่
นพ.สุภกรได้พดู ปิดท้ายไว้วา่ “ปัญหาการศึกษาแก้ไขได้ถา้ ร่วมมือกัน”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู ภารกิจ
ช่วงแรกหลังจากท�ำแผนยุทธศาสตร์ เสนองบประมาณ จัดท�ำข้อระเบียบ กติกาต่าง ๆ แล้ว กสศ. ต้องก้าวไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
เด็กเยาวชนด้อยโอกาสและครู โดยใช้งบประมาณทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัดค้นคว้าหาทางแก้ปญั หาทีไ่ ด้ผลแตกต่างไปจากวิธเี ดิม ๆ ท�ำงานช่วยเหลือ
หนุนหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน
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ฐานะทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
หากมองจากภายนอก เราอาจคิดว่าความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา
เป็นผลมาจากฐานะทางเศรษฐกิจทีผ่ ปู้ กครองไม่สามารถส่งบุตรหลาน
ให้เรียนได้ แต่จริง ๆ แล้ว ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษายังมีอกี หลาย
มิติและหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
“ถ้าพูดเรื่องความเหลื่อมล�้ำ ความจริงประเทศไทยมีชื่อเสียง
ระดับต้น ๆ ในภาพรวมของความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ มีงาน
วิจัยชิ้นหนึ่ง เขาคิดว่า 1% ของคนรวยที่สุดในประเทศเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินประมาณเท่าไร ประเทศที่เหลื่อมล�้ำมากที่สุด คน 1% เป็น
เจ้าของทรัพย์สินประมาณ 74.5% คือ ประเทศรัสเซีย รองลงมาที่ 2
คือ ประเทศอินเดีย 58.4% รองลงมาที่ 3 ประเทศไทย คน 1% เป็น
เจ้าของทรัพย์สิน 58% ที่ 4 ประเทศอินโดนีเซีย ที่ 5 ประเทศบราซิล
“ครอบครัวยากจน ส่งลูกเรียนปริญญาได้เพียง 5% ครอบครัว
ฐานะเฉลีย่ ๆ ก็ประมาณ 35% ส่วนครอบครัวชนชัน้ กลางเกือบทัง้ หมด
ส่งลูกเรียนปริญญา เป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ความเหลือ่ มล�ำ้ มีรากฐาน
มาจากฐานะทางเศรษฐกิจพอสมควร แต่ไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียว”

แนวทางเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
“ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดวัน
สองวัน แต่ทับถมมานับสิบปี และความเหลื่อมล�้ำก็ยังเกี่ยวโยงกับ
อีกหลายปัญหา ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การแก้เฉพาะการศึกษาแล้วจะ
หวังว่าความเหลื่อมล�้ำลดลง หมดไป เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น
มาตรการของรัฐในเรื่องความเหลื่อมล�้ำ ไม่ว่าเรื่องภาษีก้าวหน้า
สวัสดิการสังคม การสร้างงาน การกระจายความเจริญไปสูพ่ นื้ ทีต่ า่ ง ๆ
ให้เท่าเทียมกัน ต้องท�ำไปพร้อม ๆ กัน
“เรื่องการศึกษามีเรื่องที่ต้องท�ำเยอะมาก ในขั้นตอน กสศ. เอง
เรารู้ว่าเราไม่ใช่องค์กรใหญ่ ด้วยบุคลากรไม่กี่สิบคน เราไปท�ำงาน
หน้างานเองไม่ได้ และมีหน่วยงานหลัก กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน
ที่เขาดูแลเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว เรามีหน้าที่ไปหนุนให้เขาท�ำงาน
ได้มากขึ้น นั่นคือหลักคิด
“เราตัง้ เป้าหนึง่ ว่า เด็กจากครอบครัวยากจน ควรได้รบั การศึกษา
เพิม่ ขึน้ จาก 5% เป็น 35% รุน่ พ่อแม่จบแค่ประถม มัธยม แต่รนุ่ ลูกจบ
อุดมศึกษา มีงานการดี ถ้าท�ำได้ส�ำเร็จในชั่วอายุรุ่นคนหนึ่ง จะเป็น
การเปลี่ยนโครงสร้างการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจสังคมผ่านโอกาส
ทางการศึกษา ในช่วงเริ่มต้นเราส่งเสริมให้เด็กที่จบ ม.3 หรือ ม.6
เรียนวิชาชีพอีก 5 ปี หรือได้อนุปริญญา เพราะหางานท�ำได้ไม่ยากนัก
อีกเรื่องหนึ่ง คือ สนับสนุนเด็กที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีแต่เรียนดี
และอยากเป็นครู ได้เรียนครุศาสตร์ตามฝันและกลับไปเป็นครูสอน
ตามโรงเรียนชนบทห่างไกล
“อีกเรื่องที่มีความส�ำคัญ คือ ท�ำอย่างไรให้ครูดูแลเด็กได้ใกล้ชิด
ยิง่ ขึน้ เพราะครูกเ็ ปรียบเหมือนพ่อแม่คนทีส่ อง ครูบางท่านมีความใส่ใจ
นักเรียนทีม่ ปี ญั หาอยูแ่ ล้ว แต่เป็นเพียงการอุทศิ ตนของครูดเี ป็นราย ๆ
กสศ. จึงอยากส่งเสริมให้เป็นระบบมากขึ้น เช่น แบ่งงบประมาณให้

ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษากับคุณภาพ
การศึกษา เหมือนแฝดสยามร่างกายติดกัน
เป็นปัญหาคู่กัน แต่ปัญหาคือเรามองเฉพาะเรื่อง
คุณภาพ แต่มันแก้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นว่ามีอีกตัว
ผูกกันอยู่ คือ เรื่องความเหลื่อมล�้ำ การปฏิรูป
การศึกษาไทยก็ต้องท�ำทั้งสองเรื่องไปด้วยกัน
BOT MAGAZINE The Knowledge
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“นักวิชาการของ กสศ. เคยวิเคราะห์พบว่า เรื่องความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา เหมือนแฝดสยามร่างกายติดกัน
เป็นปัญหาคู่กัน แต่ปัญหาคือ เรามองเฉพาะเรื่องคุณภาพ แต่มันแก้
ไม่ได้ถา้ ไม่เห็นว่ามีอกี ตัวผูกกันอยู่ คือ เรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้ การปฏิรปู
การศึกษาไทยก็ต้องคลี่คลายทั้งสองเรื่องไปด้วยกัน”
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ
และผู้บริหารบริษัท The 101 Percent

The Knowledge
BOT MAGAZINE

ธปท. : ตัวอย่างองค์กรภาครัฐที่พยายามปรับตัว
สื่อสารต่อสาธารณะ
อ.ปกป้องมองว่า ก่อนปี 2540 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างปิด แต่หลังวิกฤติปี 2540 มีการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและสื่อสาร
ต่ อ สาธารณะดี ขึ้ น มาก เพื่ อ ฟื ้ น คื น ความเชื่ อ มั่ น ของสั ง คมกลั บ
คืนมา อานิสงส์ที่ได้รับคือ นักวิชาการเก่ง ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ
มาช่วยกันคิดต่อ คิดแทน และคิดร่วมกับ ธปท. ผ่านการศึกษาวิจัย
การท�ำวิทยานิพนธ์ และการผลิตบทวิเคราะห์ผ่านสื่อสารมวลชน
ขณะเดียวกันพนักงานในองค์กรก็เกิดความตื่นตัว แต่ผลลัพธ์ที่ดี
ยิง่ กว่าคือ การทีส่ าธารณะเริม่ เข้าใจว่า ธปท. มีคณุ ค่าและความหมาย
อย่างไรต่อสังคม
อย่างไรก็ดี เนื่องจากสารของ ธปท. ค่อนข้างเป็นความรู้
เชิงเทคนิค จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการสือ่ สารทีค่ อ่ นข้างสูง
โดยเฉพาะการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงการตัดสินใจของ ธปท.
ท่ามกลางทางเลือกเชิงนโยบายต่าง ๆ
“การท�ำงานของ ธปท. จะประสบความส�ำเร็จ นโยบายการเงิน
มีผลสัมฤทธิ์ สังคมต้องเชือ่ มัน่ และเข้าใจ ถ้าเกิดช่องว่างในการสือ่ สาร
ขึ้น หรือสังคมขาดความรู้ความเข้าใจเพียงพอ โอกาสที่นโยบาย
จะส�ำเร็จก็ยาก หรือบางเวลาที่มีความเข้าใจผิดหรือมี “ดราม่า”
ทางเศรษฐกิจ ธปท. ก็ต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจประเด็นที่ถูกต้อง
หลักคิดในการมองปัญหา ค�ำถามที่ควรถามในเรื่องนั้น ๆ และ
ค�ำตอบที่ครบถ้วนรอบด้าน ท�ำให้สังคมกลับมายืนนิ่ง ๆ มีสติ
จะเห็นว่า การสื่อสารช่วยลดความสับสนในสังคม ท�ำให้นโยบาย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น กลไกหนุ น เสริ ม การท� ำ งานเพื่ อ รั ก ษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. พยายามท�ำหน้าที่นี้
และท�ำได้อย่างน่าพอใจ”
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ท่ า มกลางทะเลข้ อ มู ล ที่ ห ลั่ ง ไหลถาโถม
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บวกกั บ รู ป แบบและพฤติ ก รรมการรั บ สาร
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ขณะที่
ช่ อ งทางการรั บ สารก็ มี ห ลากหลาย ทำ � ให้
การสื่อสารยิ่งกลายเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะ
สำ � หรั บ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ อ าจมี ข้ อ จำ � กั ด ด้ า น
การสื่ อ สารโดยไม่ รู้ ตั ว BOT พระสยาม
MAGAZINE ฉบั บ นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ ผู้บริหาร
บริษัท The 101 Percent และบรรณาธิการ
บริหาร The101.world สื่อทางเลือกใหม่ที่
มีจุดยืนเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่ ง ความรู้ ที่ จ ะมาบอกเล่ า มุ ม มองเรื่ อ ง
ความท้าทายในการสือ่ สารยุคใหม่ พร้อมด้วย
คำ�แนะนำ�ดี ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะ
เพื่ อ การพั ฒ นาต่ อ ยอดการสื่ อ สารใน
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลขึ้น

เขียนไว้พอใช้ได้แล้ว แต่องค์กรภาครัฐกลับไม่ท�ำให้เกิดขึ้นจริง
ในภาคปฏิบัติ และถึงแม้องค์กรภาครัฐมีความตั้งใจจะสื่อสารข้อมูล
สู่สาธารณะเต็มที่ แต่ก็มีปัญหาว่าไม่มีความสามารถในการสื่อสาร
เหล่านี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะที่ต้องคิดและจัดการ
กันทุกระดับ”
นอกจากนี้ ยังมีอีกความท้าทายในการสื่อสารของบางหน่วยงาน
รัฐไทย ได้แก่ กลไกที่แข็งทื่อ การไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และ
ความเชือ่ ทีว่ า่ หน่วยงานรัฐไม่ตอ้ งเปิดเผยข้อมูล ไม่จำ� เป็นต้องสือ่ สาร
รวมถึงความท้าทายในเรื่องผู้มีอ�ำนาจในองค์กรที่ส่วนใหญ่มักมีอายุ
และไม่ยอมรับข้อจ�ำกัดนี้ แต่มองว่าตนเข้าใจทุกอย่างดีเพราะผ่าน
มาทุกเรื่องแล้ว ทั้งที่ในโลกปัจจุบัน การยึดติดกับความส�ำเร็จหรือ
องค์ความรู้ในอดีตอาจไม่มีความหมายเลยก็ได้
BOT MAGAZINE The Knowledge
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การสื่อสารสาธารณะ
กับความท้าทาย
ของโลกยุคปัจจุบัน

องค์กรภาครัฐกับความท้าทายด้านการสื่อสาร
ในโลกวันนี้
อ.ปกป้อง เริม่ ต้นด้วยมุมมองทีว่ า่ การสือ่ สารยุคปัจจุบนั ทีท่ ว่ มท้น
ไปด้วยข้อมูลทีห่ ลากหลาย การทีจ่ ะท�ำให้ขอ้ มูลข่าวสารได้รบั ความสนใจ
เข้าถึงคนส่วนใหญ่ และมีพลังขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ แต่ส�ำหรับองค์กรภาครัฐ ยังมี
อีกความท้าทายส�ำคัญที่ต้องเผชิญ คือการก้าวเข้าสู่ “โลกเศรษฐกิจ
การเมืองใหม่” ซึ่งสังคมคาดหวังจะเห็นหน่วยงานรัฐเคียงข้างและ
ท�ำงานร่วมกับประชาชนมากขึ้น
นอกจากนี้ เนื่องจากโลกยุคใหม่ที่ปัญหามีความยากและซับซ้อน
มากขึ้น องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงล�ำพัง
โลกวันนี้จึงต้องอาศัย “ปัญญารวมหมู่” ของทั้งสังคม เพื่อหาวิธี
ท�ำงานทีก่ า้ วข้ามโจทย์ทยี่ ากและซับซ้อน ดังนัน้ โจทย์การสือ่ สารของ
หน่วยงานรัฐจึงต้องเป็นการสื่อสารสองทาง นอกจากจะบอกว่ารัฐคิด
และท�ำอะไรแล้ว ยังต้องเป็นช่องทางทีร่ ฐั สามารถเก็บเกีย่ วภูมิปญั ญา
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้ด้วย
“สมัยก่อน รัฐคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ ใช้อ�ำนาจอย่างไรก็ได้ ข้อมูล
ก็ไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่โลกเศรษฐกิจการเมืองใหม่ไม่เปิด
โอกาสให้รัฐท�ำงาน (มัก) ง่ายขนาดนั้น เพราะสังคมมองหน่วยงานรัฐ
ว่าเป็นของประชาชน มีหน้าที่ต้องปกป้องประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่
อยู่เหนือประชาชน นอกจากนั้น สังคมยังคาดหวังการมีส่วนร่วมใน
การออกแบบและผลักดันนโยบาย ฉะนัน้ โจทย์สำ� คัญของหน่วยงานรัฐ
คือต้องหาวิธสี อื่ สารให้ประชาชนเข้าใจงานทีต่ นท�ำ สร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�ำงานร่วมกัน เทคโนโลยียุคใหม่ทำ� ให้ต้นทุน
การสือ่ สารต�ำ่ และมีชอ่ งทางมากมาย ถ้าหน่วยงานรัฐคิดจะท�ำจริงจัง
ก็ยอ่ มจะท�ำอะไรได้เยอะ และสุดท้าย หน่วยงานรัฐเองนีแ่ หละทีจ่ ะได้
ประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวภูมิปัญญาดี ๆ มาต่อยอดนโยบายและ
การท�ำงาน ในที่สุดทั้งสังคมก็จะได้รับประโยชน์จากการสื่อสารนั้น”
อย่างไรก็ดี กระบวนการแลกเปลีย่ นข้อมูลและภูมปิ ญั ญาระหว่าง
รัฐและประชาชนจะเกิดขึน้ ได้ ก็ตอ่ เมือ่ หน่วยงานรัฐเป็นระบบเปิด ซึง่
ประกอบด้วยความโปร่งใส (Transparency) ในการเปิดเผยข้อมูล การ
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย และความพร้อม
ในการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดย อ.ปกป้องย�ำ้ ว่า การสือ่ สาร
เป็นเพียงแค่ขนั้ ตอนหนึง่ แต่การจะสร้างผลลัพธ์อนั พึงประสงค์ดงั กล่าว
จ�ำเป็นจะต้องมีการคิดใหม่และการบริหารจัดการแบบใหม่ของหน่วยงาน                                                              
ภาครัฐด้วย
“ในความเป็นจริง ปัญหามีตั้งแต่ระดับกฎหมาย กฎหมาย
หลายฉบับควรได้รับการปรับปรุงให้การท�ำงานของรัฐเป็นไปอย่าง
เปิดเผยโปร่งใส และเปิดพืน้ ทีก่ ารมีสว่ นร่วมของประชาชนได้มากกว่านี้
เช่น กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ขณะที่กฎหมายบางฉบับ
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การสื่อสารสาธารณะที่ดีจะช่วยยกระดับสังคมไทย
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการสื่อสารสาธารณะที่ดี อ.ปกป้อง ย�้ำว่า
ต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเองขององค์กรก่อน ซึ่งต้องเกิดร่วมกันทั้ง
องค์กร การสื่อสารจึงจะมีเอกภาพ แต่เอกภาพควรสร้างขึ้นบนฐาน
ความหลากหลาย ไม่ได้เกิดจากการใช้อ�ำนาจหรือวัฒนธรรมศักดินา
นิยม โดยเอกภาพจะเกิดหลังจากกระบวนการค้นหาตัวเอง เข้าใจ
ตัวเอง และก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางร่วมกันในองค์กร ผ่านการ
ประชุมระดมสมองแลกเปลีย่ นกันภายในองค์กรอย่างเปิดกว้าง เท่าเทียม
และตรงไปตรงมา  
“องค์กรภาครัฐต้องเริ่มจากเข้าใจตัวเองก่อนว่าองค์กรคุณมีอยู่
ท�ำไม แล้วจะอยู่อย่างไรในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมแล้ว คุณต้องการกฎกติกาใหม่ วิธีคิดใหม่ วิถีปฏิบัติใหม่ ทักษะ
ใหม่ ฯลฯ ตลอดจนต้องการคนพันธุ์ใหม่เข้าไปในองค์กร โดยเฉพาะ
คนที่เข้าใจโลกที่กว้าง คิดวิพากษ์ และมองเห็นความเชื่อมโยงของ
ศาสตร์ตา่ ง ๆ เข้าด้วยกัน มันถึงจะเกิดโจทย์ใหม่และวิธกี ารท�ำงานใหม่”
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องค์กรภาครัฐต้องเริ่มจากเข้าใจ
ตัวเองก่อนว่าองค์กรคุณมีอยู่ท�ำไม
แล้วจะอยู่อย่างไรในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว คุณต้องการ
กฎกติกาใหม่ วิธีคิดใหม่ วิถีปฏิบัติใหม่
ทักษะใหม่ ฯลฯ ตลอดจนต้องการคนพันธุ์ใหม่
เข้าไปในองค์กร โดยเฉพาะคนที่เข้าใจโลก
ที่กว้าง คิดวิพากษ์ และมองเห็นความเชื่อมโยง
ของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มันถึงจะเกิด
โจทย์ใหม่และวิธีการท�ำงานใหม่

เนื่องจากโลกยุคใหม่มีช่องทางการสื่อสารมากมาย อ.ปกป้อง
มองว่าเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่องค์กรรัฐควรพาตัวเองเข้าไปอยู่ในทุก
ช่องทางที่มีผู้รับสารอยู่ เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ในทางกายภาพ
การเข้าถึงองค์กรรัฐมักเป็นเรื่องยาก ดังนั้น ในโลกการสื่อสาร
หน่วยงานรัฐจึงควรต้องเปิดพื้นที่สื่อสารให้เยอะ เพื่อให้คนเข้าถึง
ได้ง่าย เพราะองค์กรจะอยู่ยาวได้ นอกจากท�ำให้คนเชื่อถือแล้ว
ยังต้องท�ำให้คนรักและหวงแหน พร้อมปกป้ององค์กรในแบบทีเ่ ป็นอยู่
“ผมมองว่าการสื่อสารจะส�ำเร็จได้ ไม่ใช่ตั้งธงว่าท�ำไปเพื่อให้
องค์กร หรือผู้น�ำองค์กร ‘ดี-เด่น-ดัง’ แต่เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ท�ำอยู่และ
ความรูท้ จี่ ะสือ่ สารเป็นประโยชน์กบั สาธารณะ รวมถึงต้องการแสวงหา
ปัญญารวมหมู่จากสังคม และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ
เพื่อให้ท�ำงานได้ดีขึ้น ซึ่งถ้าหน่วยงานท�ำงานได้ดีขึ้น จะท�ำให้
สาธารณะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ถ้าเริ่มต้นจากโจทย์แบบนี้ ก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องกังวลมากกับเรือ่ งการโชว์หน้าตาของผูบ้ ริหาร หรือโชว์โลโก้องค์กร
ใหญ่โตกระแทกตา”
ในฐานะนั ก สื่ อ สารความรู ้ อ.ปกป้ อ งทิ้ ง ท้ า ยว่ า อยากเห็ น
คนท�ำงานสื่อสารสาธารณะหมั่นตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า จะท�ำให้

งานของตนมีคุณภาพ จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
ได้อย่างไร
“ในโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ตลอดเวลา นั ก สื่ อ สาร
สาธารณะต้องเป็นนักแสวงหา จัดการ และเผยแพร่ความจริง แต่ตอ้ ง
เตือนไม่ให้ผกู ขาดความจริง ความดี ความงาม ไว้กบั ตัว ต้องมองเห็น
ความหลากหลายของความจริง ความดี ความงามชุดต่าง ๆ  แก่นของ
การสือ่ สารความรูส้ สู่ าธารณะคือ การเชือ่ มัน่ ในพลังของคนธรรมดาว่า
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการเปลี่ยนแปลง
สังคมได้ ทุกคนคิดได้ ตัดสินใจเป็น เราสื่อสารตรงกับประชาชน
ไม่ใช่กับผู้มีอ�ำนาจ เมื่อสังคมมีชุดข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ มีคุณภาพ
และหลากหลาย ก็จะเกิดการเรียนรู้ เปลีย่ นความคิด เปลีย่ นคน และ
เปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นในที่สุด  นี่คือหัวใจของการสื่อสารสาธารณะ”  
ทัง้ นี้ การสือ่ สารความรูส้ สู่ งั คมเพือ่ สร้างฐานของการเปลีย่ นแปลง
สังคมด้วยปัญญา คือเป้าหมายและความปรารถนาสูงสุด (Passion)
ของ อ.ปกป้อง ในการก่อตั้งทีม ‘วันโอวัน’ อันหมายถึงความรู้
พื้นฐานในด้านต่างๆ นั่นเอง
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ความท้าทายในการสื่อสารของ ธปท.
อ.ปกป้องมองว่า อีกโจทย์ส�ำคัญในการสื่อสารของ ธปท. คือการ
รักษาสมดุลระหว่างความเป็นทางการ กับความเป็นมิตร ด้วยความ
เป็นธนาคารกลาง หัวใจส�ำคัญคือเรื่องความน่าเชื่อถือ (Credibility)
แต่การรักษาความน่าเชื่อถือไม่จ�ำเป็นต้องมีบุคลิกที่เป็นทางการ
เคร่งขรึม เคร่งเครียด และน่าเบื่อเสมอไป
“Credibility ไม่ได้แปลว่าต้องเก๊ก หรือต้องเชย ต้องใส่สูทผูกไท
ถึงจะได้มา เราสามารถรักษาความน่าเชื่อถือได้ ในท่าทีที่ผ่อนคลาย
และเป็นมิตรมากขึ้น เหมือนกับที่ ‘ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.’ ไม่จ�ำเป็น
ต้องมีบุคลิกเดียวกับวังบางขุนพรหม แต่สามารถสนุก ผ่อนคลาย
และเปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งเว็บไซต์ของ ธปท. ก็สามารถท�ำให้แตกต่าง
เช่นนี้ก็ได้เหมือนกัน”

อ.ปกป้องสรุปว่า ส�ำหรับการสื่อสารเรื่องส�ำคัญกับสังคมในระดับ
ที่เรียกร้องความเป็นทางการสูง การเผยแพร่สารที่ต้องใช้ส�ำหรับ
อ้างอิง หรือการรายงานความเคลื่อนไหวขององค์กร เช่น ผลของ
การประชุม กนง. นโยบายของ ธปท. ฯลฯ ควรเผยแพร่ในเว็บไซต์
ทางการของ ธปท. แต่ ธปท. อาจท�ำเว็บไซต์อกี อันหนึง่ คูข่ นานกัน
ทีม่ ี “ความเป็นมิตร” กับผูร้ บั สารมากขึน้ โดยเน้นทีก่ ารสือ่ สารความรู้
เช่น ความรูเ้ บือ้ งต้นด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ข้อแนะน�ำส�ำหรับ                                                                          
การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และรวมเอาศูนย์ตา่ ง ๆ ทีอ่ ยาก
เชือ่ มโยงกับสังคม เช่น ศูนย์การเรียนรูฯ้ ศูนย์คมุ้ ครองฯ พิพธิ ภัณฑ์ฯ
เวทีสมั มนาต่าง ๆ บทความของสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ มารวมไว้ที่
เว็บไซต์นเี้ พือ่ ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ เป็นแหล่งเรียนรูข้ องสังคม   
“จริง ๆ เราไม่จำ� เป็นต้องแยกสองโลกให้แตกต่างกันอย่างเด็ดขาด
ในเว็บไซต์ที่เป็นมิตรก็ยังคงต้องรักษาความน่าเชื่อถืออยู่ ส่วนใน
เว็บไซต์ทางการก็มีความเป็นมิตรได้มากขึ้น เช่น นอกจากมีผลการ
ประชุมคณะกรรมการชุดส�ำคัญฉบับเต็มไว้อา้ งอิง ก็มเี วอร์ชนั่ สกัดแก่น
ย่อยง่าย ช่วยให้คนติดตามได้สะดวกขึ้น เรื่องหนึ่ง ๆ เราสามารถ
น�ำมาผลิตชิน้ งานสือ่ สารได้หลายชิน้ ในหลายรูปแบบ สิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณา
คือ น�ำ้ หนักของทัง้ สองส่วนในแต่ละเว็บไซต์ควรอยูต่ รงไหน ผสมผสาน
อย่างไรให้กลมกล่อม ซึ่งค�ำตอบต้องมาจากการพูดคุยกันทั้งองค์กร
ต้องเข้าใจและคิดแบบนักยุทธศาสตร์การสื่อสารด้วย”
แม้วนั นี้ ธปท. จะมีวธิ คี ดิ เรือ่ งการสือ่ สารทีท่ นั สมัยกว่าหน่วยงาน
รัฐหลายแห่ง แต่ อ.ปกป้อง ฝากไว้ว่า อย่าพอใจแค่นั้น เพราะโจทย์
ของ ธปท. คือต้องมองว่าธนาคารกลางทั่วโลกไปถึงไหนแล้ว รวมถึง
มองว่าสื่อมืออาชีพมีเทคนิคและองค์ความรู้ใหม่ในด้านการสื่อสาร
ใดบ้างที่ ธปท. สามารถน�ำมาปรับใช้ให้เข้ากับการท�ำงานของตนได้
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นอกจากนี้ อ.ปกป้อง ยังชื่นชมความพยายามของ ธปท. ที่เริ่ม
นึกถึงประชาชนมากขึ้น ด้วยการสื่อสารในแบบย่อยข้อมูลที่ยากให้
ง่ายขึ้น สื่อสารในมุมที่ประชาชนสนใจมากขึ้น พยายามเข้าหาสังคม
มากขึ้น เช่น งานของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน กิจกรรม
ของศูนย์เรียนรู้ ธปท. อย่างไรก็ดี ยังมีบางเรื่องที่ ธปท. อาจต้อง
ทบทวนประสิทธิภาพในการสือ่ สาร เช่น การถูกโจมตีเรือ่ งการขาดทุน
(ทางบัญชี) ของเงินส�ำรองระหว่างประเทศ ซึ่งโดนโจมตีอยู่เรื่อย ๆ
เมื่อค่าเงินแข็ง
“ผมจ�ำได้ว่า สมัยก่อน ธปท. เคยพยายามตอบอธิบายเรื่องนี้
ผ่านบทความยาวเฟื้อยหลายหน้าด้วยภาษาทางเทคนิค ซึ่งไม่
ตอบโจทย์การสือ่ สารต่อสังคมในวงกว้าง การที่ ธปท. จะฝ่าคลืน่ ลม
การเมืองที่ต้องการเข้ามาแทรกแซงการท�ำงาน หรือสู้กับอวิชชา
ของสังคมในบางเรื่อง ต้องอาศัยการสนับสนุนจากสังคมมาช่วยกัน
ปกป้อง ธปท. และรักษาความเป็นอิสระของ ธปท. การสื่อสารให้
เข้าไปนั่งในหัวใจของประชาชนถึงส�ำคัญ  ธปท. มีองค์ความรู้อยู่ใน
สถาบันมาก ต้องรู้จักคัดสรรไฮไลท์ เลือกวิธีเล่า วางแผนการสื่อสาร
ว่าจะเล่าผ่านช่องทางไหน อย่างไร เพราะสือ่ แต่ละประเภทมีไวยากรณ์
ต่างกัน ต้องการสารและรูปแบบการเล่าเรื่องแตกต่างกัน นอกจาก
เนื้อหาถูกต้องและชัดเจนแล้ว ก็ต้องเล่าให้คนเข้าใจได้ง่าย และมี
สไตล์ดึงดูดความสนใจของคนได้ด้วย ช่วงหลังเห็นความพยายาม
ของ ธปท. ในการเล่าเรื่องนี้ผ่านอินโฟกราฟิกหรือบทความที่มี
ภาพประกอบ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ดี”
อ.ปกป้องสรุปว่า การสือ่ สารความรูส้ สู่ าธารณะเป็นเรือ่ งทีย่ งิ่ ใหญ่              
กว่ า งานประชาสั ม พั น ธ์ ม าก โดยต้ อ งเริ่ ม จากการจั ด การองค์
ความรูใ้ นองค์กร เพือ่ เผยแพร่ไปสูส่ งั คม ไม่ใช่แค่เรือ่ งของการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผู้บริหาร แต่จุดมุ่งเน้นอยู่ที่ตัวประเด็น
ความรู้ - “แก่น” ต้องถูกต้องน่าเชื่อถือ ส่วน “เปลือก” ต้องห่อให้
น่าสนใจชวนดึงดูด
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ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ขึ้นกล่าวเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ

เศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SMEs
ในโลกดิจิทัล
ในงานสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ดร.วิรไท สันติประภพ
ผูว้ า่ การ ธปท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง
“เศรษฐกิ จ ไทยกั บ โอกาสและความท้ า ทายของธุ ร กิ จ SMEs
ในโลกดิจิทัล” มีสาระส�ำคัญดังนี้
เศรษฐกิจโลกโดยรวมขยายตัวได้ในระดับหนึ่ง โดยมีความเสี่ยง
ที่ ต ้ อ งติ ด ตามจาก (1) นโยบายกี ด กั น การค้ า ที่ มี แ นวโน้ ม
ขยายตัว (2) ภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกสะท้อนความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้น

(3) ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนโลก (4) ความเสีย่ งอืน่ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจไทย
โดยรวมขยายตัวดีกว่า 4 - 5 ปีที่ผ่านมา แต่ยังต้องติดตามเรื่องการ
ส่งออกจากผลของสงครามการค้าอย่างใกล้ชิด ในด้านการท่องเที่ยว
ต้องติดตามว่า ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนจะฟื้นตัวเมื่อไหร่
การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ้น สอดคล้องกับการจ้างงาน
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งราคาสินค้าเกษตรบางตัวปรับเพิ่มขึ้น เช่น
ข้าวหอมมะลิ ส่งผลดีต่อรายได้ของประชาชน ด้านเสถียรภาพไม่ได้
มีปัญหารุนแรง แต่ต้องไม่ชะล่าใจ โดยเสถียรภาพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นกันชนที่ดีให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
ไทย นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำ� เนินการไปในหลายมาตรการเพือ่ ลดจุด
เปราะบางที่มีอยู่ในระบบการเงินไทย เช่น มาตรการด้านสินเชื่อ
ส่วนบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
ส�ำหรับมุมมองความท้าทายของ SMEs ต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเกิดขึ้นในหลายมิติ อาทิ รูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไป
และมีความเร็วเป็นปัจจัยส�ำคัญ รูปแบบการท�ำงานที่จะถูกทดแทน
ด้ ว ยระบบอั ต โนมั ติ (Automation) ผ่ า นการประมวลผลของ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มากขึน้ การปรับตัว
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงถือเป็นความท้าทายส�ำหรับทุกภาคส่วน
โดยผู้ประกอบการทุกระดับต้องให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์
ใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต เพิ่ ม ความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ต้ อ งใช้ ป ระโยชน์ จ ากเศรษฐกิ จ เชิ ง แบ่ ง ปั น
(Sharing Economy) และข้ อ มู ล โดยต้ อ งให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ
การบริ ห ารความเสี่ ย งในทุ ก มิ ติ เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความท้ า ทาย
ดังกล่าว ธปท. ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ และได้ด�ำเนินการพัฒนา
ระบบการเงิน เริ่มจากระบบการช�ำระเงิน เช่น พร้อมเพย์ เพื่อลด
ต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ ธปท. ได้ใช้ Big Data มากขึ้น
เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก ตรวจจับการเปลี่ยนแปลง น�ำไปสู่การออก
มาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินไทย ในด้านการ
ก�ำกับดูแล ธปท. ได้ปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อสถาบันการเงินในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยในปีนี้มุ่งเป้าที่การ
ให้บริการการเงินดิจิทัล และการสนับสนุนการเงินของ SMEs

(จากซ้ายไปขวา) คุณมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการบริหาร บริษทั ภูเก็ตพัฒนาเมือง
จ�ำกัด คุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท วงใน มีเดีย จ�ำกัด คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี
คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัล แบงก์กิ้ง และนวัตกรรม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์
ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้สู่ยุคดิจิทัล
ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาเรื่อง “พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้สู่ยุคดิจิทัล”
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สมเกียรติ
ตั้ ง กิ จ วานิ ช ย์ ประธานสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ และ
ผูบ้ ริหารสายงานดิจทิ ลั แบงก์กงิ้ และนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ�ำกัด (มหาชน) คุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา กรรมการอ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วงใน มีเดีย จ�ำกัด และคุณมนต์ทวี หงษ์หยก
กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ�ำกัด มาร่วมแลกเปลี่ยน
มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ต่อยอด
ในธุรกิจ โดยมี ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์องค์กร ธปท. เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา โดยผลการเสวนา
สรุปได้ดังนี้
ปัจจุบนั เป็นยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
และส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คนขับรถแท็กซี่
ในลอนดอนทีอ่ อกมาประท้วงจากการเข้ามาของอูเบอร์ หรือโปรแกรม
อัลฟ่า โก ทีเ่ รียนรูก้ ารเล่นหมากล้อมจนสามารถเอาชนะแชมป์โลกได้
โดยเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้เกิดจากการท�ำงานของ 4 เทคโนโลยีหลัก
คื อ เซนเซอร์ ที่ มี อ ยู ่ จ� ำ นวนมหาศาล ก่ อ ให้ เ กิ ด Big Data

งานสัมมนาวิชาการประจ�ำปี 2561 “พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้สู่ยุคดิจิทัล”

ผู้ว่าการ ธปท. เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรม

จากนั้นน�ำข้อมูลไปประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ และน�ำความรู้
ทีไ่ ด้เก็บไว้ใน Cloud Computer ซึง่ ผูท้ สี่ นใจสามารถน�ำไปต่อยอดได้
โดยไม่ต้องลงมือท�ำเองทั้งหมด
สถาบันการเงิน ได้น�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจุด
เริม่ ต้นส่วนใหญ่มกั เกีย่ วกับการช�ำระเงิน เนือ่ งจากเป็นแหล่งข้อมูลชัน้ ดี
ที่ ส ามารถน� ำ ไปต่ อ ยอดในการคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ ห้ ต รงกั บ
ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน หรือที่เรียกว่า Ant Financial
ที่ วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารจากข้ อ มู ล การช� ำ ระเงิ น
ของ Alibaba จนน�ำไปสู่การน�ำเสนอบริการด้านเงินฝาก การลงทุน
และสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม ส�ำหรับประเทศไทย
การประยุกต์ใช้ยงั จ�ำกัดอยูท่ กี่ ารช�ำระเงิน โดยเฉพาะ Mobile Banking
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นการให้บริการ
ด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับผู้ประกอบการ เทคโนโลยีถูกน�ำมาประยุกต์ใช้เป็น
แพลตฟอร์ม เพื่อให้เชื่อมโยงผู้ใช้บริการมาเจอกัน ตัวอย่างเช่น
Wongnai เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูล
ร้านอาหารและโรงแรมจากประสบการณ์ของผู้ใช้บริการรายหนึ่ง
ไปยั ง รายอื่ น โดยน� ำ เสนอในรู ป แบบการให้ ค ะแนนและแสดง
ความคิดเห็น ในระยะถัดไปจะมีการต่อยอดไปสูก่ ลุม่ ผูใ้ ห้บริการมากขึน้
เพื่อน�ำเสนอสินค้า รวมถึงพัฒนาระบบช�ำระเงินและสั่งจองล่วงหน้า
ในส่วนของภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้มีการน�ำ Big Data มาวิเคราะห์
และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ตอบโจทย์ในด้านการขนส่งและการท่องเที่ยว
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
หลังจากนี้ การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีจะต้องเกิดขึน้ ในทุกภาค
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน โดยในภาคเกษตร
ต้องน�ำการท�ำเกษตรแบบแม่นย�ำสูง (Precision Agriculture)
มาใช้ ส่วนในภาคอุตสาหกรรมต้องน�ำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมา
ช่วยมากขึน้ และในภาคบริการต้องน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
น�ำไปสู่การเสนอบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มมากขึ้น
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�ำนักงานภาคใต้ ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญดังกล่าว และเล็งเห็นว่าทุกฝ่ายต้องเตรียมพร้อมให้
เท่าทัน จึงได้มีการจัดสัมมนาวิชาการประจ�ำปีในปีนี้ภายใต้ชื่อ
“พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้สู่ยุคดิจิทัล” โดยงานสัมมนาจัดขึ้นในวันจันทร์
ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนา
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตลอดจนร่วมแลกเปลีย่ น
มุมมองการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ตอ่ ยอดในธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการจัด
นิทรรศการแสดงนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน และ ธปท.
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เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจทั้งด้านบวกและลบ การปรับตัวเข้าหา
เทคโนโลยี ส ามารถสร้ า งโอกาสได้ ม หาศาล ขณะเดี ย วกั น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ ปิ ด รั บ การเปลี่ ย นแปลงย่ อ มได้ รั บ ผลกระทบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส
ตลอดระยะเวลา 21 ปี ในธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ของ ดร. รุง่ มัลลิกะมาส ทีอ่ ยูใ่ นบทบาท
นั ก วิ ช าการที่ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นเศรษฐศาสตร์
มหภาค จนตกผลึกในฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ
การเงิ น ซึ่ ง เป็ น สายงานที่ มี ห น้ า ที่ กำ � หนด
นโยบาย และฝ่ายตลาดการเงินที่นำ�นโยบาย
อั ต ราดอกเบี้ ย มาปรั บ ใช้ จ ริ ง และกำ � กั บ
ดู แ ลควบคุ ม ตลาดการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปทิ ศ ทาง
ที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายที่อยากให้เป็น
มาวั น นี้ เธอเข้ า สู่ ว งการธนาคารพาณิ ช ย์
ทำ � ให้ เ ข้ า ใจและรอบรู้ ทั้ ง 2 มุ ม ของผู้ คุ ม
และผู้ปฏิบัติ

ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ก้าวสู่ความแตกต่าง
“ความแตกต่างเยอะมาก ตั้งแต่ลักษณะการท�ำงานก็แตกต่าง
วั ฒ นธรรมการท� ำ งานก็ แ ตกต่ า ง โลกข้ า งในและโลกข้ า งนอก
ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว” ดร.รุ่งบอกเช่นนั้นเมื่อได้มีประสบการณ์
เห็นโลกการเงินผ่านทั้งสองมุมมอง
ธปท. ไม่มีคู่แข่งก็เป็นโลกแบบหนึ่ง มีบทบาทเป็นผู้คุมตลาด
ที่สถาบันการเงินต้องท�ำตาม เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะออกนโยบาย
ใดก็ตามต้องผ่านกระบวนการที่คิดดีแล้ว มองไกล ครอบคลุมและ
คิดถึงผลกระทบต่าง ๆ ใช้ระยะเวลาคิดอย่างถี่ถ้วนกว่าจะมาถึง
วันที่ตัดสินใจด�ำเนินนโยบาย ในขณะที่เมื่ออยู่ในฝั่งของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ต้ อ งมี คู ่ แ ข่ ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผลก� ำ ไร เมื่ อ ถึ ง จั ง หวะที่
ตลาดเงินเปลีย่ นไปตามนโยบาย ธปท. แล้วต้องส่งทอดไปเป็นสินเชือ่
หรือเงินฝากต้องมีกระบวนการคิดที่ตามมาอีกมาก เหมือนกับเป็น
คนละอาชีพเลยทีเดียว
“แต่ก่อนนี้ถ้าอยู่ ธปท. แล้วมีความจ�ำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย
เวลา 14.00 น. ด�ำเนินการได้ทันที แต่พอเราเป็นผู้รับนโยบาย
ต้องน�ำมาคิดต่อว่าจะก�ำหนดดอกเบี้ยเท่าไร ลูกค้าธนาคารจะพอใจ
ไหม ต้องปรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือไม่ และยังต้องค�ำนึงถึง
คู่แข่งคนอื่นในตลาดอีก”
เธอเปรียบเทียบ ธปท. และธนาคารพาณิชย์ เหมือนคนที่เป็น
กรรมการหรือโค้ช และคนที่เป็นนักฟุตบอลย่อมมองคนละมุมมอง
แต่โค้ชทีมฟุตบอลที่เก่ง ๆ มักจะเป็นนักฟุตบอลมาก่อน อย่างเช่น
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กสู นั ทีแ่ ม้จะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลจากทีมแถวหน้า
หรือเป็นคนที่เก่งที่สุดในทีม แต่คนที่เคยเป็นนักฟุตบอลจะรู้สภาพ
สนาม ข้อจ�ำกัดของการเล่นว่าคืออะไร มีแทคติก กลยุทธ์ที่ใช้มีอะไร
บ้าง รู้ว่าแรงกดดันของแต่ละต�ำแหน่งเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ส�ำคัญ
เมือ่ ออกมาเป็นโค้ช ซึง่ ถ้าไม่เข้าใจเรือ่ งเหล่านีก้ จ็ ะท�ำให้สงิ่ ทีโ่ ค้ชบอก
ให้ลูกทีมท�ำก็อาจจะได้ผลที่ไม่ตรงกับที่ต้องการ ดังนั้น คน ธปท.
ซึ่งอยู่ในบทบาทการเป็นผู้ก�ำกับดูแลเป็นผู้ออกนโยบายหากมีโอกาส
ได้ออกไปสัมผัสกับบรรยากาศในสนามจริง ก็จะท�ำให้เป็นผู้ก�ำกับที่
ทัง้ เข้าใจ รอบรู้ และด�ำเนินนโยบายได้ดขี นึ้ ครบเครือ่ งขึน้ ด้วยเช่นกัน

ในทางกลับกัน ดร.รุ่ง ในวันนี้ท�ำงานในฝั่งธนาคารพาณิชย์ ก็ได้
ประโยชน์จากการที่เป็นคนที่มีโอกาสได้เห็นโลกจากทั้งสองมุม
“ธนาคารที่ ได้รับนโยบายจาก ธปท. จะเกิดการตีความต่อ
ถ้า ธปท. พูดน้อยไปหรือไม่อรรถาธิบายเหตุและผลที่มากพอจะเกิด
การตีความที่คลาดเคลื่อน แต่เนื่องจากเราเคยอยู่กับ ธปท. รู้ว่า
จะตีความในรูปแบบคน ธปท. อย่างไร จะเกิดสถานการณ์แบบนี้
ขึ้นบ่อย แต่อีกด้านหนึ่งเรามีพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ใน ธปท. ซึ่งเรา
สามารถฟีดแบ็กกลับไปว่าคนข้างนอกไปคิดต่อขยายได้ไม่ตรงกับ
ความตั้งใจของ ธปท.”
ดร.รุ่ง จึงกลายเป็นตัวกลางที่ช่วยแปลสารระหว่างองค์กรทั้งสอง
ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ธปท. ประภาคารส่องเส้นทางเศรษฐกิจไทย
เมื่อหันกลับไปมองการท�ำงานของ ธปท. อีกครั้งในวันนี้ ดร.รุ่ง
ได้เห็นภาพที่คมชัดขึ้น เข้าใจว่า ธปท. ต้องผ่านกระบวนการคิดก่อน
ตัดสินใจ อย่างไรก็ตามเธอคาดหวังให้ ธปท. อธิบายให้คนภายนอก
เข้าใจว่าแต่ละครั้งท�ำไมจึงตัดสินใจด�ำเนินนโยบาย หรือแม้กระทั่ง
ท�ำไมไม่ตัดสินใจท�ำก็ตาม เพื่อให้ผู้ที่เป็นฟันเฟืองในระบบเศรษฐกิจ
ได้มองเห็นภาพว่าก�ำลังเกิดอะไรขึน้ ในตลาดและสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ไปได้ถูกทาง
“งานของเราคือ พยายามไกด์องค์กรให้ไปในทิศทางทีไ่ ปให้ถกู และ
ไปให้ทัน ถ้ามองตัวเองก็คงเปรียบเป็นเสาไฟฟ้าส่องไปให้เห็นว่า
ในความมืดมีอะไรอยู่ข้างหน้า มีอะไรที่ต้องหลบหลีกบ้าง แต่กับ
ธปท. คนมีความคาดหวังสูงกว่ากันเยอะ ประชาชนคงไม่ได้คาดหวัง
ให้ ธปท. เป็นเพียงเสาไฟฟ้า แต่ต้องเป็นประภาคารที่ส่องไปเห็นหิน
โสโครกทีอ่ ยูไ่ กล มองไปเห็นคลืน่ ลมมากหรือน้อย แม้วา่ ช่วงนีพ้ วกเรา
ก�ำลังเจอหมอกเยอะหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่องไฟไปอาจ
จะมองไม่เห็นชัดเจนนัก แต่ประภาคารก็ยังต้องท�ำหน้าที่ประภาคาร
เช่นเดียวกับเสาไฟฟ้าก็ยังต้องท�ำหน้าที่เสาไฟฟ้า จึงอยากฝากให้
ธปท. ท�ำหน้าที่ประภาคารที่เข้มแข็งเหมือนกับที่เคยท�ำมาในอดีต
แต่ก็อาจจะต้องพบกับความท้าทายเพิ่มขึ้น”
ดร.รุง่ มองว่า โลกก�ำลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี
ทีเ่ ข้ามามีผลต่อระบบเศรษฐกิจไปอีกสักระยะ กว่าจะปรับตัวเข้าสูช่ ว่ ง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงช้าลงไปถึงระดับทีเ่ รียกว่า “จุดสมดุลใหม่” ทีจ่ ะคาดการณ์
ความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ธนาคารกลางทั่วโลกตระหนักแล้วว่า
เครื่องมือทางการเงินแบบเดิม ทั้งนโยบายการเงินหรือเทคโนโลยี
ที่เคยใช้มีพลานุภาพลดลง แต่เมื่อยังต้องท�ำหน้าที่คัดท้ายเศรษฐกิจ
จึงต้องสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ มาทดแทน เช่น หากการขึ้นหรือลด
ดอกเบีย้ มีผลกระตุน้ ตลาดได้นอ้ ยลง ธปท. ก็ตอ้ งสือ่ สารมากขึน้ และมี
ความชัดเจนมากขึ้นว่าก�ำลังคิดอะไรและไปทางใดต่อ ในส่วนงาน
ทางด้านการก�ำกับดูแล ธปท. ต้องตามผู้ที่อยู่ในการก�ำกับให้ทัน
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จากผู้คุมกฎสู่ผู้เล่น
มองโลกการธนาคารผ่านเลนส์

ธปท. อยู่ในบทบาทที่เป็นผู้วางนโยบายและผู้ก�ำกับ แต่เรื่อง
ของเศรษฐกิ จ แท้ จ ริ ง ไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งนโยบาย แต่ ยั ง รวมไปถึ ง
Supply Chain ที่ มี ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก กลุ ่ ม ใหญ่ อ ยู ่ น อก ธปท.
ซึ่ ง ล้ ว นมี ส ่ ว นที่ ท� ำ ให้ ป ระชาชนมี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี แ ละยั่ ง ยื น
โลกภายนอกนั้นเปรียบเสมือนกล่องด�ำที่ท�ำให้ ดร.รุ่ง ตัดสินใจ
ออกมาดู โ ลกที่ ก ว้ า งกว่ า บทบาทการเป็ น นั ก วิ ช าการ ในตอนนี้
เธอด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
สายงาน Global Business Development and Strategy
บทบาทที่เปลี่ยนไปท�ำให้เธอมองเห็นโลกการเงินในอีกมุมหนึ่ง
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

มองกว้าง มองไกล และมองเพื่อประโยชน์ของประเทศ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นคน ธปท. นับเป็นข้อได้เปรียบ
ของ ดร.รุ่ง ในวันที่เธอออกไปโลดแล่นในสถาบันการเงินนอกรั้ว
วังบางขุนพรหม เธอบอกว่าการท�ำงานที่ ธปท. ท�ำให้กลายเป็นคนที่
มีระบบการคิดที่ดี มีหลักการ เหตุผล คิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และ
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ธปท. ต้องเป็นประภาคารที่ส่องไปเห็นหินโสโครก
ที่อยู่ไกล มองไปเห็นคลื่นลมมากหรือน้อย แม้ว่าช่วงนี้
เราก�ำลังเจอหมอกเยอะหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ส่องไฟไปอาจจะมองไม่เห็นชัดเจนนัก แต่ประภาคาร
ก็ยังต้องท�ำหน้าที่ประภาคาร

มีกรอบการคิดที่ดีมองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งถูกบ่มเพาะ
มาอย่ า งเข้ ม แข็ ง และเข้ ม ข้ น สามารถน� ำไปใช้ ไ ด้ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ชี วิ ต
การท�ำงานเท่านั้นและยังรวมถึงชีวิตประจ�ำวันด้วย
“คน ธปท. โดยพื้นฐานเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนที่มีทักษะใน
เชิงคิดวิเคราะห์คอ่ นข้างดี ซึง่ จริง ๆ แล้วก็เหมาะสมกับคนทีม่ หี น้าที่
ต้องมองให้ไกลกว่าคนอื่นในระบบเศรษฐกิจ น้อง ๆ ที่เพิ่งจบมาก็
ต้องผ่านกระบวนการฝึกคิดให้ไกล ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่น
ถ่อมตัวว่าไม่รู้ เพราะว่าต่อให้รู้เรื่องวันนี้ แต่พรุ่งนี้อาจจะมีเรื่อง
Disruption เข้ามาอีกก็เป็นเรื่องใหม่ที่คุณไม่รู้แล้ว กระบวนการนี้
ยังเป็นกระบวนการที่พี่ ๆ ผู้บริหารต้องฟูมฟักน้อง ๆ ใน ธปท.
เนื่องจากคนคาดหวังให้ ธปท. ต้องมองไกล มองแล้วมีความแม่นย�ำ
หรือมีเหตุมผี ลชัดเจน หากน้อง ๆ รุน่ ใหม่มที กั ษะในการคิดวิเคราะห์
มองให้ไกล และมองเพือ่ ประโยชน์ของประเทศชาติ ธปท. ก็จะเข้มแข็ง”
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Guide, Drive and Enable
ภาคธนาคารพาณิชย์ก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
เช่นเดียวกัน ดร.รุ่ง มองว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วกว่า
ที่คิดเอาไว้เสียอีก
“สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตอนนี้ คื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ ราเจอจาก
เทคโนโลยี แต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเส้นตรง
ค่อย ๆ เปลี่ยน ปีนี้เปลี่ยน 2% ปีหน้าก็เปลี่ยน 2% แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่
แล้ว คนเริ่มใช้ธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ตั้งแต่พร้อมเพย์ที่เปิดให้
โอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ก็เป็นที่มาที่ท�ำให้ธนาคารพาณิชย์
ไปงดค่ า ธรรมเนี ยมอื่ น ๆ สิ่ ง ที่ เ ราเห็ น ไม่ ใ ช่ Linear Change
อีกต่อไปแต่กลายเป็น Exponential Change คือเส้นพุ่งชันขึ้น
ในมุมมองของธนาคารพาณิขย์สิ่งที่ก�ำลังเผชิญนี้เป็นความท้าทาย
มาก”
ธนาคารกรุงไทยก็ได้มีกลยุทธ์หลักเพื่อปรับโฉมใหม่สู่อนาคต
ซึ่ง ดร.รุ่ง เข้ามาดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์จึงต้อง
ผลั ก ดั น การด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายหลั ก นั้ น ให้ ไ ด้
ด้วยหลักการท�ำงาน 3 ประการคือ Guide, Drive และ Enable
Guide ต้องมองภาพแบบมหภาค มองไกลว่าจะมีอะไรเข้ามา
กระทบกับธนาคารบ้าง ดร.รุ่ง จึงยังท�ำหน้าที่นักวิชาการ และใช้
ความรู้ในแง่การวิเคราะห์และชี้แนวทางให้คนในองค์กรด�ำเนินงาน
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
Drive นอกจากช่วยก�ำหนดยุทธศาสตร์แล้ว ยังต้องก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ผลงานต่าง ๆ ซึง่ ก็คอื การก�ำหนดเป้าหมายระยะสัน้ ของแต่ละ
หน่วยงานที่อยู่ในธนาคาร เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นวิธีที่ขับเคลื่อน
การท�ำงานในระยะประชิดขึ้น
Enable ดูโครงการและขับเคลือ่ นโครงการต่าง ๆ ทีอ่ าจเกีย่ วข้อง
กับหลาย Business Units ต้องท�ำให้แน่ใจว่าแผนงานของทุกคน
สอดคล้องและขับเคลื่อนไปได้ ถ้าตรงไหนมีช่องว่างที่ต้องการก�ำลัง
เสริมก็มหี น้าทีเ่ ข้าไปช่วย หรือหากเกินก�ำลังความช่วยเหลือก็ตอ้ งบอก
ผู้บริหารว่ามีช่องว่างใดอยู่ในองค์กรเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
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“เป็นเรื่องดีที่ ผู้ว่าการ ธปท. สนับสนุนให้บุคลากรออกมาอยู่
ข้างนอกหรือมีมุมมองจากข้างนอกมากขึ้น เพราะเป็นการเสริมให้
คนของ ธปท. เห็นภาพและเข้าใจสิ่งที่เป็นมาเป็นไปได้ดีขึ้น จะท�ำให้
เข้าใจความคาดหวังของประชาชนได้ดีขึ้นด้วย”

อาทิวราห์ คงมาลัย
เชื่อ บ้า กล้า ก้าว

แรงบันดาลใจในการท�ำความดี
ปลายปี 2560 “พีต่ นู ” - อาทิวราห์ คงมาลัย ได้สร้างปรากฏการณ์วงิ่ ทางไกลจากเบตง-แม่สาย ระยะทาง 2,215 กิโลเมตร
ใช้เวลาวิ่ง 55 วัน เพื่อนำ�รายได้กว่า 1,400 ล้านบาท มอบให้กับโรงพยาบาล 11 แห่ง การวิ่งครั้งนั้นเป็นการรวมความรัก
ความดี จนส่งต่อพลังงานบวกถึงคนไทยและชาวโลก ทัง้ ยังทำ�ให้คนออกกำ�ลังกายกันมากขึน้ ทว่าสิง่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้
เลย หากไม่มีการวางแผนและการทำ�งานอย่างเป็นระบบเพื่อให้พี่ตูนวิ่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
		 Inspiration ฉบับส่งท้ายปลายปี 2561 จึงขอนำ�แรงบันดาลใจจากพีต่ นู มาส่งต่อ เพือ่ บอกว่าคนตัวเล็ก ๆ ก็สามารถ
สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน
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ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เราจะเลิกท�ำไหม
เพราะแน่นอน ต้องเจอปัญหาอยู่แล้ว
ในการท�ำอะไรให้ส�ำเร็จ มันไม่มีอะไร
ที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
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เพราะเชื่อ จึงเริ่มก้าว
หากใครเคยฟังบทเพลง “ความเชื่อ” ของวงบอดี้สแลม ที่มี
เนือ้ ความตอนหนึง่ ว่า “...เดินต่อช้าช้าไม่อยากปล่อยฝันให้มนั หลุดมือ
ที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้น ถ้าในวันนี้เรี่ยวแรงยังเหลือ
ก็ยังต้องฝัน ต้องก้าวไป ตลอดชีวิต ฉันเชื่อในสิ่งที่คิด แม้ไม่ว่ามัน
จะถูกหรือผิด จะขอท�ำสุดหัวใจ...” ไม่เพียงเพลงเท่านั้นที่สะท้อน
ความคิด ความเชือ่ ของพีต่ นู แต่การกระท�ำทุกอย่างของพีต่ นู เป็นการ
แสดงออกที่ฉายชัดที่สุดว่า พี่ตูนท�ำในสิ่งที่ตนเชื่ออย่างลึกซึ้ง
“เราต้องเชื่อมันก่อน เชื่อจริง ๆ ก่อน ว่าเราท�ำได้ เชื่อจริง ๆ
ก่อนที่จะไปบอกคนอื่นให้เชื่อตามเรา เมื่อเชื่อแล้วอยากท�ำมันจริง ๆ
ไหม ถ้าเราอยากท�ำมันจริง เวลาเจอปัญหา ไม่วา่ จะเล็กหรือใหญ่ เรา
จะเลิกท�ำไหม เพราะแน่นอน ต้องเจอปัญหาอยูแ่ ล้วในการท�ำอะไรให้
ส�ำเร็จ มันไม่มีอะไรที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
“ถ้าตอบตัวเองได้ว่า เราเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจ เรารักมันจริง ๆ
ขนาดที่ว่า เราจะไม่ยอมแพ้ เมื่อเจอปัญหา และเป็นสิ่งดีที่เราจะท�ำ
แล้วอย่าลืมใส่สมการด้วยว่าต้องมีความสุข มีความสนุกเสมอ ผม
เชื่อว่าถ้าหลายคนเจอแบบนี้ จงท�ำมัน ท�ำสิ่งนี้ให้ส�ำเร็จ ไม่ว่าจะเจอ
ปัญหามากเท่าไร เพราะสุดท้ายเราจะสนุกไปกับปัญหานั้น”

“ผมยังได้เรียนรู้อีกว่า ค�ำที่เราพูดว่า ‘คนไทยใจดี’ ผมเห็น
ภาพนั้นจริง ๆ คนออกมาช่วยกันในแบบที่ตัวเองท�ำได้ น้องอนุบาล
ถือเงิน 5 บาทมาให้เรา หลายคนออกมาให้ข้าว ปลาเค็ม สะตอ
เราได้รู้ว่าถิ่นนั้นมีของดีอะไรบ้าง เราไปกันเกือบ 60 วัน ร้อยกว่าคน
กินอาหารเยอะมาก บางคนก็มาออกโรงทาน ท�ำกับข้าวให้เรากิน
เงินเล็ก ๆ จากคนจ�ำนวนมากเป็นไปได้จริง และเชื่อว่าต่อไป
หากต้องการรวมกันแบบนี้อีก ผมเชื่อว่าเป็นไปได้จริง
“ก้าวคนละก้าวครั้งที่ 3 ที่เราจะท�ำ เราจะชี้ชวนไปที่โรงพยาบาล
ศิริราช ตอนนี้ก�ำลังสร้างตึกนวมินทรบพิตร ซึ่งต้องการแรงสนับสนุน
จากพวกเราพอสมควร ที่จะท�ำให้เกิดขึ้นโดยเร็วและใช้งานได้จริง
หลาย ๆ คนอยากบริจาคให้ที่ไหนสักที่หนึ่ง ผมอยากเชิญชวน
ให้บริจาคให้ที่นี่ครับ”

ก้าวคนละก้าวครั้งที่ 3
เดือนกันยายนที่ผ่านมา มีการจัดฉายภาพยนตร์ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ
ในการท�ำความดี ทั้งยังเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ส�ำหรับซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่ออาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช อาคารหลังสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม
อาคารหลังนี้จะยังประโยชน์ให้ผู้ป่วยด้อยโอกาส และผลิตบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ต่อไป ผู้สนใจ
สามารถโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีกระแสรายวัน เลขบัญชี 016-3-04556-7 ชื่อบัญชี
เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
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ก้าวแต่ละก้าว ต้องวางแผน
“หลังจากโรงพยาบาลบางสะพาน มีหลายโรงพยาบาลติดต่อมา
สุดท้ายเรากลับมาคิดว่า ถ้าเราจะเป็นประโยชน์ ต้องตั้งหลักดี ๆ ว่า
เราท�ำเพราะอะไร สิ่งที่บันดาลใจให้ผมออกไปท�ำ คือ ผมต้องมี
ความสุขและสนุกด้วย ไม่งนั้ จะเหมือนมีคนบังคับเราท�ำ แล้วทัศนคติ
หรือข้อความที่เราส่งออกมา คนจะรับรู้ได้ว่าเรารู้สึกถึงมันจริง ๆ
“เมื่อผมอยากท�ำ ผมจะท�ำวิธีไหนนั้น สมการของเรา คือ ต้อง
ใส่ ค วามสนุ ก และความสุ ข ลงไปด้ ว ยเสมอ ต้ อ งมี ค วามท้ า ทาย
Challenge ตัวเอง จนพบว่ามีโรงพยาบาลที่อยากให้ช่วยเยอะมาก
เราจึงมาตั้งหลักว่า เราจะช่วยก่อนหลังอย่างไร สุดท้ายมาจบที่
9 โรงพยาบาลศูนย์ 1 โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด และ 1 โรงพยาบาล
ในกรุงเทพมหานคร”
โครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2 เพื่อ 11 โรงพยาบาลจึงเกิดขึ้น
โจทย์ของพี่ตูนในตอนนั้นก็คือ เมื่อโรงพยาบาลเยอะขึ้น จ�ำนวนเงิน
บริจาคที่ต้องการก็มากขึ้น ระยะเวลาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักก็ต้อง
มากขึ้นด้วย พี่ตูนจึงคิดต่อว่าระยะทางที่ไกลที่สุดที่จะวิ่งได้ คือ จาก
ใต้สดุ ถึงเหนือสุดของประเทศ หรือจากเบตง จังหวัดยะลา ถึงแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ซึง่ ก็เป็นความท้าทายส่วนตัว ทีต่ อ้ งการวิง่ เพือ่ บันทึก
ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่วิ่งระยะทางนี้และมีบันทึกอย่างเป็นทางการ
“ผมเอาแผนที่ประเทศไทยมากางดู 2,000 กว่ากิโลเมตร ก็คิด
ต่อว่าจะเป็นไปได้อย่างไร วางแผนว่าเราจะส�ำเร็จระยะนี้ได้อย่างไร
ก็ คิ ด ว่ า เราวิ่ ง ทุ ก วั น วั น ละสิ บ กิ โ ลเมตร เราไม่ เ จ็ บ เลย เหมื อ น

ออกก�ำลังกายปกติ เราจะเอาสิบกิโลเมตรต่อไปเรื่อย ๆ แล้วพัก
45 นาที แล้ววิ่งต่อ ครั้งที่แล้วผมวิ่ง 4 เซตต่อวัน คือ 40 กิโลเมตร
ต่อวัน ครั้งนี้ ผมก็คิดว่าเราแข็งแกร่งขึ้นนิดนะ คิดว่าจะวิ่ง 5 เซต
ต่อวัน อย่างน้อยต้อง 50 กิโลเมตรต่อหนึ่งวัน 2,000 กิโลเมตร
หารได้ประมาณสี่สิบวันนิด ๆ และต้องพักด้วย ครั้งที่แล้วจ�ำได้ว่า
ผมวิ่งห้าวันแล้วผมไม่ไหว เจ็บมาก เอาโจทย์จากครั้งที่แล้วมาตั้งว่า
วิ่งสี่ หยุดหนึ่ง วันทั้งหมดที่จะใช้ประมาณ 50 กว่าวัน ก็ตั้งไว้ 55 วัน
และลองท�ำดู”

เรียนรู้จากทุกย่างก้าว
สุดท้าย เมือ่ มาถึงขัน้ ลงมือท�ำ หลายครัง้ ย่อมไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ การปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ รวมถึงการยอมหยุด
ในบางครั้งเพื่อให้ก้าวต่อไปได้
“สิ่งที่ผมได้มาก ๆ อีกเรื่องหนึ่งจากการวิ่งจากเบตงถึงแม่สาย
คือ การก้าวไปข้างหน้า บางทีมันไม่ใช่หมายถึงการเคลื่อนไหวไป
ข้างหน้าอย่างเดียว การก้าวไปข้างหน้าบางวันมันต้องการการหยุด
การพั ก เพื่ อ ที่ จ ะรออะไรบางอย่ า งให้ ดี ขึ้ น แล้ ว ก้ า วไปข้ า งหน้ า
เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากระยะทางสองพันกว่ากิโลเมตร
“ใจเราอยากไป แต่บางทีหลาย ๆ อย่างก็สอนว่า เราควรหยุด
เพื่อที่จะไปต่ออย่างมีคุณภาพ ถ้าเราฝืน เราอาจจะส�ำเร็จในวันนั้น
แต่เราอาจไม่ส�ำเร็จในภาพใหญ่จริง ๆ ที่เราตั้งใจ ผมว่าสิ่งนี้เป็น
สิ่งที่ผมได้มากที่สุด ต้องรู้จักหยุดด้วย
“ผมได้เรียนรู้ภายในตนเอง ได้เคารพตัวเองมากขึ้น การวิ่ง
ครั้งนี้ เหมือนผมได้ออกไปเที่ยวข้างนอก ไม่ใช่การออกไปเที่ยว
ต่างจังหวัด ไปเที่ยวแบบที่เคยไป แต่ไปเที่ยวในตัวเอง ไปเจอคน
ที่เราไม่เคยเจอ ตัวเหนื่อย ตัวขี้เกียจ ตัวโกง ตัวพ่ายแพ้ ตัวโมโห
ตัวเกรี้ยวกราด เรารู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่สนุก และเราไม่สามารถ
หาการเดินทางแบบนี้จากการซื้อตั๋วไปเที่ยวเมืองนอก เราไปเที่ยว
เมืองนอก เราไปเจอคนอื่น เราไปเจอวิว แต่เราไม่เคยค้นไปเจอ
ตัวเอง การวิ่งทุกวันท�ำให้เราไปเจอตัวเองมากขึ้นเรื่อย ๆ
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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คุณพ่อตุ้ย - เศกสรร บัวทรัพย์
จุ้ย - ตัถย์ บัวทรัพย์

คุณพ่อจรุง หนูขวัญ
ปุน - นุวัต หนูขวัญ

คุณพ่อตรี - มนตรี วีระวงศ์
มิ้นท์ - มินตรา วีระวงศ์
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นี่แหละ ลูกพ่อ
คุณพ่อตุย้ : มุมมองผมในฐานะคนเป็นพ่อ ลูกชายของผม
“จุย้ ” เป็นคนทีใ่ ช้ชวี ติ เรียบง่าย มีความสุขอยูก่ บั ความจริงในปัจจุบนั
เช่นดังชื่อจริงของเขา (ตัถย์ แปลว่า ความจริง ความเป็นอย่างนั้น)
ไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคต มีนิสัยเป็นนักวางแผนจึงคิด
ก่อนท�ำเสมอ มีความสามารถพิเศษที่จะท�ำหรืออธิบายเรื่องยากให้
เข้าใจได้ง่าย และเมื่อมีโอกาสพูดคุยด้วยจะพบว่าเป็นหนุ่มนิสัยสนุก
คนหนึ่งทีเดียว ครอบครัวเราก็เป็นเช่นเดียวกับครอบครัวอื่น ๆ
คือ มีทั้งเรื่องที่เห็นตรงและเห็นต่าง แต่เราเชื่อในเรื่องชีวิตอิสระ
และเคารพการตัดสินใจของแต่ละคน สมาชิกในครอบครัวจึงจะเป็น
เพียงทีป่ รึกษาให้กนั และกัน ขึน้ อยูก่ บั ว่าใครจะมาใช้บริการใคร หนึง่ ใน
สิ่ ง ที่ เ ราเห็ น ตรงกั น คื อ ปั ญ หาที่ พ บในแต่ ล ะวั น มี ม ากเกิ น พอ
แล้ว เราจึงเลือกใช้ชีวิตโดยไม่สร้างความคาดหวังหรือแรงกดดัน
ต่อกัน ส�ำหรับมุมสุขเล็ก ๆ ของพ่อในทุกวันนี้ คือ เห็นเขามีความสุข
กับชีวิต ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และรู้จักแบ่งปัน
คุณพ่อจรุง : ผมเคยให้สัมภาษณ์ขณะที่ ด.ช. นุวัต หรือ ปุน
อายุ 5 เดือน กับหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ประจ�ำวันที่ 4 ธันวาคม
2530 ว่า “สิ่งส�ำคัญที่สุด ผมคิดว่าผมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ลูก ส่วนลูกจะอยากเป็นอะไร ผมจะไม่ฝืนใจเขา ให้เขามีชีวิตที่ดี
มีพลานามัย สุขภาพแข็งแรง ผมก็พอใจแล้ว” ปัจจุบัน ลูกชายมีอายุ
มากขึ้น ได้ไปศึกษาต่างประเทศด้วยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
จนจบการศึกษาระดับสูงจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับ
โลก และได้กลับมาท�ำงานชดใช้ทุนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งผมรู้สึก
พอใจและภูมิใจอย่างมาก และเชื่อว่าต่อไปเขาจะได้รับโอกาสให้ใช้
ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั สถาบันทีใ่ ห้ทนุ ไปศึกษา ตลอดถึงประเทศชาติทา่ มกลาง
การเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ประพฤติปฏิบตั ใิ นกรอบมาตรฐาน “ความดี”
ของแบงก์ชาติ ซึ่งถือหลักคนเก่งต้องดีด้วย จึงขอเอาใจช่วยและ
สนับสนุนตลอดไป
คุณพ่อตรี : ผมไม่เคยคิดหรือมุง่ หวังจะให้ลกู เข้าท�ำงานทีแ่ บงก์ชาติ
เช่ น เดี ย วกั บ ผม เมื่ อ ลู ก เรี ย นจบกลั บ มาท� ำ งานด้ า นโฆษณา
ใน Advertising Agency ตามทีล่ กู ตัง้ ใจไว้ตดิ ต่อกันเป็นเวลา 6 - 7
ปี จนมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเป็นอย่างดี
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BOT SPIRIT จากพ่อถึงลูก

หลายท่านคงเคยได้ยินคำ�ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” กันมาบ้างแล้ว ลองมาดูตัวอย่างและสัมผัสคำ�กล่าวนี้ที่แบงก์ชาติ
แบบอย่างการทำ�งานและส่งต่อจิตวิญญาณของคนแบงก์ชาติจากรุ่นสู่รุ่น ที่ทำ�งานที่นี่ร่วมกันตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูก
เนื่องในโอกาสเดือนของวันพ่อแห่งชาติในเดือนนี้ BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ขอพาทุกท่านมารู้จักกับตัวแทน
คู่ “พ่อ - ลูก ธปท.” ทั้ง 6 ท่าน

ส�ำหรับมุมสุขเล็ก ๆ ของพ่อในทุกวันนี้
คือ เห็นเขามีความสุขกับชีวิต ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
และรู้จักแบ่งปัน”
คุณพ่อตุ้ย - เศกสรร บัวทรัพย์

พ่อสอนอยู่เสมอว่า อย่าตั้งเป้าหมายเพียงให้งาน
ในหน้าตักของเราส�ำเร็จ การท�ำงานควรค�ำนึงถึง
ประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศ”
จุ้ย - ตัถย์ บัวทรัพย์
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“ให้ลูกใช้ความรู้ที่เรียนมา ความสามารถ และประสบการณ์จากการท�ำงาน
มาช่วยพัฒนางานด้านนี้ขององค์กร ให้มีความก้าวหน้าทันยุคทันสมัยมากขึ้น”
คุณพ่อตรี - มนตรี วีระวงศ์

“พ่อไม่เคยสอนเรื่องวิธีการท�ำงานหรือบอกให้ท�ำตามเท่าไรนัก แต่วิธีการสอนของพ่อคือ
ท�ำให้ดูอย่างสม�่ำเสมอ จนเราซึมซับไปเอง”
ผมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ส่วนลูกจะอยาก
เป็นอะไร ผมจะไม่ฝืนใจเขา ให้เขามีชีวิตที่ดี
มีพลานามัย สุขภาพแข็งแรง ผมก็พอใจแล้ว
คุณพ่อจรุง หนูขวัญ

แบงก์ชาติเป็นสถานที่ที่ช่วยให้ผมได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
อีกทั้งมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการเพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ปุน - นุวัต หนูขวัญ

มิ้นท์ - มินตรา วีระวงศ์
ตัง้ แต่เด็ก ผมได้ตดิ ตามคุณพ่อมาทีท่ ำ� งานเสมอในช่วงปิดเทอม
ส่วนตอนเปิดเทอมก็จะมาทีน่ ที่ กุ เย็นหลังเลิกเรียน ท�ำให้รสู้ กึ ว่าแบงก์ชาติ
เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เมื่อเรียนจบปริญญาตรี จึงสมัครมา
ท�ำงานแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มาท�ำงาน
ที่นี่ ส่วนหนึ่งจากความผูกพันที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ที่ส�ำคัญยิ่งกว่า
นัน้ คือ เป็นสถานทีท่ ชี่ ว่ ยให้ผมได้ใช้ความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม อีกทัง้ มีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี เอือ้ ต่อการเพิม่ พูน
ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
มิน้ ท์ : ภาพที่เห็นตั้งแต่เด็กจนโตเป็นประจ�ำ คือ คุณพ่อจะ
นั่งอยู่ที่โต๊ะท�ำงานทุกวัน ท�ำงานอย่างตั้งใจ จนปัจจุบันเกษียณอายุ
แล้วท่านก็ยังท�ำงานที่ท่านรักอยู่เหมือนเดิม พ่อไม่เคยสอนเรื่องวิธี
การท�ำงานหรือบอกให้ท�ำตามเท่าไรนัก แต่วิธีการสอนของพ่อคือ
ท�ำให้ดูอย่างสม�่ำเสมอ จนเราซึมซับไปเอง ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ

ดูพ่อท�ำงานและใช้ชีวิต คือ พ่อมีความอดทนมุ่งมั่น หมั่นฝึกฝน
เรียนรู้ ไม่หยุดอยู่กับที่ ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
อีกทัง้ ยังเป็นคนโปร่งใสและตรงไปตรงมา จนเมือ่ เราเติบโตและเข้าสู่
วัยท�ำงานอย่างเต็มตัว เมื่อต้องพบเจอหรือต้องรับมือกับสถานการณ์
และผูค้ นทีห่ ลากหลาย ผูท้ คี่ อยรับฟัง ให้คำ� แนะน�ำ และเป็นทีป่ รึกษา
ได้ดีก็คือคุณพ่อนั่นเอง
ส่วนตัวแล้วไม่เคยคิดว่าจะได้เข้ามาท�ำงานที่เดียวกับคุณพ่อ
เพราะเรียนจบมาจากสายอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน รูส้ กึ ดีใจและภูมใิ จมาก
ที่มีโอกาสได้เข้ามาท�ำงานในแบงก์ชาติเพราะเปรียบเสมือนประตู
อีกบานหนึ่ง ที่ให้เราก้าวเข้ามาสู่การเรียนรู้ การท�ำงานในองค์กร
ระดับประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ความรู้ และความสามารถ
ให้ดียิ่งขึ้น
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เมื่อนึกถึง...“คุณพ่อ”
จุย้ : ตั้งแต่ผมจ�ำความได้ พี่เศก (ส�ำหรับคนแบงก์ชาติ) หรือ
พ่อตุย้ ท�ำงานทีแ่ บงก์ชาติมาโดยตลอด ตอนทีผ่ มยังเป็นเด็ก บางครัง้
สงสัยว่าท�ำไมพ่อต้องกลับบ้านดึก บางครัง้ ก็ตอ้ งขนแฟ้มกลับมาท�ำต่อ
ทีบ่ า้ น แล้วบ่นกับแม่วา่ “วันนีง้ านเหนือ่ ยจัง” จนกระทัง่ เติบโตและเริม่
เข้าใจสังคมมากขึน้ ถึงได้รวู้ า่ งานทีพ่ อ่ ทุม่ เทท�ำ แม้จะเหนือ่ ย แต่เป็น
งานที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้
ผมภูมิใจที่มีพ่ออยู่แบงก์ชาติ พ่อสอนอยู่เสมอว่า อย่าตั้งเป้าหมาย
เพียงให้งานในหน้าตักของเราส�ำเร็จ การท�ำงานควรค�ำนึงถึงประโยชน์
ต่อองค์กรและประเทศ ซึง่ จะช่วยให้เพือ่ นร่วมงานรูส้ กึ ดีกบั การท�ำงาน
ร่วมกันและท�ำให้ความสัมพันธ์ในทีมดีขึ้น ผลงานที่ออกมาจะมี
คุณภาพ แต่ในทางกลับกันหลาย ๆ ครัง้ ก็อาจท�ำให้ภาระงานเพิม่ ขึน้
อีกไม่นานพ่อก็จะเกษียณแล้ว จากนี้ไปจะเป็นหน้าที่ของผมที่
จะสานต่องานของพ่อ โดยการกลับบ้านไปหาแม่และยิ้มไปบ่นไปว่า
“วันนี้งานเหนื่อยจัง”
ปุน : คุณพ่อเป็นต้นแบบในการท�ำงานให้กับผมในหลายเรื่อง
เรื่องแรกคงหนีไม่พ้นการขวนขวายหาความรู้ เมื่อบวกกับการที่
คุ ณ พ่ อ เป็ น คนมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบแล้ ว จึ ง ไม่ แ ปลกใจที่
คุณพ่อเป็นคนเรียนเก่งและประสบความส�ำเร็จในชีวิต อีกเรื่องที่
คุณพ่อพยายามปลูกฝังให้กับลูก ๆ อยู่ตลอดก็คือ ความมีระเบียบ
วินัย คุณพ่อเป็นคนมีระเบียบสูงมาก มีการวางแผน เป็นคนตรง
ต่อเวลา และมีวินัยในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น ออกก�ำลัง
กายเป็นประจ�ำ กินอาหารถูกสุขลักษณะอยู่ตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผมเองก็ยังต้องพัฒนาอีกมาก
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ผมจึ ง ได้ ต ระหนั ก รู ้ ว ่ า ลู ก มี ค วามรั ก และมุ ่ ง มั่ น ในการท� ำ งาน
จนสามารถสร้างสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อม
ที่จะท�ำงานวิชาชีพนี้ได้ในหลายรูปแบบ และในหลายสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน ประจวบเหมาะกับช่วงที่แบงก์ชาติได้เปิดรับสมัคร
สอบคั ดเลื อกในด้ า นงานสื่ อ สาร จึ ง คิ ด ว่ า เมื่ อ ลู ก มี ค วามพร้อม
ก็น่าจะลองเข้ามาท�ำงานที่นี่ดู ด้วยความมุ่งหวังจะให้ลูกใช้ความรู้
ที่ เ รี ย นมา ความสามารถและประสบการณ์ มาช่ ว ยพั ฒ นา
งานด้านนี้ขององค์กร ให้มีความก้าวหน้าทันยุคทันสมัยมากขึ้น
ซึ่ ง โดยความมุ ่ ง หวั ง อี ก ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น การตอบแทนบุ ญ คุ ณ
บ้ า นหลั ง ใหญ่ ห ลั ง นี้ ที่ ไ ด้ ดู แ ลครอบครั ว เราอย่ า งดี ต ลอดมา
ให้การศึกษาลูกตัง้ แต่เล็กจนโต ความมัน่ คงในชีวติ การท�ำงาน และ
เป็นการตอบแทนคุณประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย ผมมีความรัก
และภูมิใจในแบงก์ชาติ ได้ท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยความสุจริต
จึงมุ่งหวังจะให้ลูกท�ำงานที่องค์กรนี้ และสานต่อแนวทางปฏิบัติงาน
ตามที่ผมได้เคยท�ำไว้
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ท�ำความฝันปีใหม่ให้เป็นจริง (สักที)

ปีใหม่ทกี่ �ำ ลังมาถึงนี้ หลายคนก็เริม่ คิดว่า จะลงมือทำ�อะไรดี ๆ ให้ตวั เอง ครอบครัว หรือให้คนรอบข้าง ซึง่ ปณิธาน
ปีใหม่หรือที่ใครหลายคนเรียกว่า New Year’s Resolution ก็เป็นเหมือนการมีความฝันหรือเป้าหมายว่าในปี
นั้น ๆ จะทำ�อะไรบ้าง และเป้าหมายส่วนใหญ่ก็มักจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อหา
ประสบการณ์ ใหม่ ๆ รถคันแรกในชีวิต บ้านที่เป็นของตัวเอง เป้าหมายแบบนี้นับได้ว่าเป็น “เป้าหมายการเงิน”
การตั้งเป้าหมายการเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่ผ่านไปปีแล้วปีเล่า
หลายคนก็ยังไปไม่ถึง BOT พระสยาม Magazine ฉบับนี้ จึงอยาก
จะชวนทุกคนให้มาลองตั้งเป้าหมายการเงินอย่างถูกวิธี แล้ววางแผน
ไปให้ถึงเป้าหมายกัน
นักวางแผนทางการเงินมักจะแนะน�ำเสมอว่า การตั้งเป้าหมาย
ที่ดีจะต้องยึดหลัก SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Realistic และ Time Bound) พูดง่าย ๆ ก็คือ จะต้องชัดเจนว่า
ต้องการอะไร ต้องวัดผลได้ สามารถท�ำส�ำเร็จได้ อยู่บนพื้นฐานของ
ความจริง และที่ส�ำคัญมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
ถ้าเป้าหมายทางการเงินขาดตัวใดตัวหนึ่งในหลัก SMART หรือ
การเดินทางไปยังเป้าหมายนัน้ ก็อาจใช้เวลานานขึน้ หรือไม่สำ� เร็จ เช่น
“จะเก็บเงินไปเรียนท�ำอาหาร” การตั้งเป้าหมายแบบนี้จะไม่ท�ำให้
เรารู้เลยว่า เราต้องเก็บเงินเท่าไร นานแค่ไหน เราก็จะเก็บเงินไป

รเงิน
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าย :
เป้าหม เพื่อไป
ิน
เก็บเง �ำอาหาร
เรียนท

ิน :
ง
เ
น
ว
จ�ำน 0 บาท
0

36,ว0ลา : 12 เดือน

ระยะเ

ตัวอย่างแผนการเงิน
ะ 3,000 บาท

แผนการเงิน : ออมเงินเดือนล
โดยการลดค่าใช้จ่าย

1,500 บาท
400 บาท
ลดค่าดูหนัง ได้เงินออม
600 บาท
เงินออม
ลดค่าขนมวันละ 20 บาท ได้
500 บาท
นมไข่มุก ได้เงินออม
ออม

ลดค่าอาหารมื้อพิเศษ ได้เงิน

ลดค่าชา

เห็นแผนแบบนี้แล้วหลายคนคิดว่าท�ำไม่ได้หรือทนรอไม่ไหว แต่ข่าวดีคือเรา
สามารถเพิ่มอัตราความเร็วในการเดินทางเพื่อไปถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นด้วยการเก็บ
เงินที่ได้มาเพิ่มจากรายรับปกติ เช่น เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น โบนัส ค่าล่วงเวลา หรือเงิน
คืนภาษี ไปเป็นเงินออมทันที ไม่วอกแวกแวะใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมาย เพราะ
โดยส่วนใหญ่ก้อนเงิน Fast Track ที่ได้มามักกลายเป็นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้เรา
ตกลงไปจนท�ำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมาย
แต่ถ้าดูแล้วว่าการแบ่งเงินหรือลดรายจ่ายเพื่อเก็บทุกเดือนรวมกับพวกรายได้
พิเศษต่าง ๆ ก็ยงั ไม่พอ ผูเ้ ชีย่ วชาญหลายคนก็บอกว่าอย่าเพิง่ ท้อหรือตัดใจทิง้ ความ
ฝัน แต่ควรใช้หลัก “2 ล” เป็นตัวช่วยในการคิดทบทวน ได้แก่ “ลด” ขนาดของ
เป้าหมาย และ/หรือ “เลือ่ น” เวลาทีจ่ ะเดินทางไปถึง ซึง่ เป้าหมายของเราอาจจะเล็ก
ลงนิดหรือถึงช้าลงอีกหน่อย แต่อย่างน้อยโอกาสที่จะได้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็ยังไม่หมด
ไป และอย่าลืมทบทวนแผนเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นทุก ๆ เดือน 3 เดือน หรือครึ่งปี
เพราะอาจมีเหตุปจั จัยทัง้ ภายนอกและภายในทีท่ ำ� ให้เราท�ำตามแผนไม่ได้หรือไม่ได้ทำ�
เข้ามาทดสอบเรา และท�ำให้เราต้องปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ที่ส�ำคัญที่สุด การตั้งเป้าหมายและวางแผนการเงินจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าไม่
“ลงมือท�ำ” หลังตั้งเป้าหมายและวางแผนเสร็จแล้วก็เริ่มได้ทันที โดยต้องไม่ลืม
พกพา “วินัย” ไปกับเราด้วยตลอดเส้นทาง
ขอให้ปี 2562 เป็นปีทหี่ ลาย ๆ คนสามารถท�ำความฝันให้เป็นจริงได้สกั ที และถ้า
เราเริ่มท�ำได้ เป้าหมายในปีต่อ ๆ ไปก็น่าจะส�ำเร็จได้ไม่ยาก เพราะมีประสบการณ์
และ Success Story ที่น่าภูมิใจและสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองเป็นพลังขับเคลื่อนแล้ว
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New Year’s Resolution

ใช้จ่ายไป สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเรียนท�ำอาหารสักที หรือ
ถ้าไปยืมเงินของคนอืน่ มาเป็นทางลัด ก็ตอ้ งเสียดอกเบีย้
หรือมีภาระต้องผ่อนโดยไม่จ�ำเป็น หรือหากจัดการ
ไม่ดกี จ็ ะเกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ หรือลามไปเป็นปัญหา
หนี้สินให้กลุ้มใจและต้องตามเคลียร์อีก
แต่ถ้าเราลองเพิ่มข้อมูลให้แก่เป้าหมายตามหลัก
SMART เช่น “จะเก็บเงินเพื่อไปเรียนท�ำอาหาร 36,000
บาทในเดือนธันวาคมปีหน้า” เป้าหมายที่ดีแบบนี้จะ
ท�ำให้เรารู้ว่า เราต้องเก็บเงินกี่บาท ภายในระยะเวลา
กี่เดือน สุดท้ายก็จะออกมาเป็นแผนการเงินที่จะช่วย
ให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการตามที่ตั้งใจไว้
จากตัวอย่าง เราจะต้องใช้เงิน 36,000 บาทในอีก
12 เดือน นั่นหมายความว่า เราจะต้องเก็บเงินเดือน
ละ 3,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน (36,000 ÷ 12 =
3,000) หลังจากนั้น ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการ เช่น
ควบคุมรายจ่ายเพื่อให้มีเงินเก็บเดือนละ 3,000 บาท
การควบคุมรายจ่ายเพือ่ ไปให้ถงึ เป้าหมาย สิง่ ทีเ่ รา
จะต้อง “รู้จัก” อย่างน้อย 2 อย่าง คือ (1) รู้จักตัวเอง
ว่าเราจะมีรายรับหรือรายจ่ายเกิดขึ้นเมื่อไร จ�ำนวน
เท่าใด และที่ส�ำคัญ (2) รู้จักล�ำดับการใช้จ่าย โดย
แยกก่อนว่ารายจ่ายที่มีอยู่ เป็นรายจ่ายที่มีผลต่อการ
ด�ำรงชีวิต (รายจ่ายจ�ำเป็น) หรือเป็นรายจ่ายที่คิดว่า
จ่ายเพื่อให้มีความสุขความพอใจ แต่จริง ๆ แล้วถ้า
ไม่จ่ายก็ยังมีชีวิตต่อไปได้ (รายจ่ายไม่จ�ำเป็น) และ
จัดล�ำดับการใช้จ่าย ซึ่งจริง ๆ ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจ
แน่นอนว่า “จ�ำเป็น” มาก่อน “อยากได้” เสมอ
ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ ท�ำให้รู้ว่า หากรายรับที่มีอยู่
ไม่พอที่จะแบ่งไปเป็นเงินเก็บเพื่อท�ำตามเป้าหมาย
เราจะสามารถตัดหรือลดรายจ่ายรายการไหนได้บ้าง
ซึ่งมักจะเป็นรายการใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นหรือสนอง
ความอยากได้ เช่น ลดการไปกินข้าวนอกบ้านทีแ่ ต่ละมือ้
ต้องจ่ายหลายร้อยจนถึงหลักพันให้เหลือเดือนละ 1 ครัง้
จากทีเ่ คยยึดถือคติวา่ “อยากกินต้องได้กนิ ” หรือตัดใจ
ไม่ซอ้ื รองเท้าเพิม่ แม้จะรูส้ กึ ว่า “ของมันต้องมี” แค่ไหน
เพราะที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้าก็ยังวนใส่ไม่ครบทุกคู่
รวมไปถึงรายจ่ายกระจุกกระจิกอย่างอื่นที่ลดได้อีก
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ดร.สมชัย จิตสุชน
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
และผู้อ�ำนวยการ ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI)

จากนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ สู่นักวิจัยเชิงนโยบาย
ความสนใจของ ดร.สมชัยมักพุ่งเป้าไปที่ประโยชน์ส่วนรวม
ซึ่ ง เจ้ า ตั ว ยอมรั บ ว่ า เป็ น ผลจากการเข้ า เรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ซึมซับเอาปณิธานที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะ
ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” ต้องยอมรับว่าในสมัยนั้น
ความคิดนี้ค่อนข้างแข็งแรง เมื่อผสานกับความชอบด้านการท�ำวิจัย
จึงกลายเป็นความสนใจการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
“ช่ ว งแรกผมเลื อ กเรี ย นเศรษฐศาสตร์ เ พราะมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า
ค�ำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์เป็นค�ำอธิบายเรื่องพฤติกรรมมนุษย์

ได้ ค ่ อ นข้ า งดี แรงจู ง ใจทางด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น แรงจู ง ใจส� ำ คั ญ
และพอเข้าเรียนแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่
ว่าด้วยเรื่องสาธารณะอย่างแท้จริง ถึงแม้จะเป็นศาสตร์ที่ตั้งอยู่บน
สมมติฐานว่ามนุษย์ท�ำทุกอย่างเพื่อตัวเอง แต่เราเข้าใจตรงนั้น
เพื่อจะออกแบบนโยบายสาธารณะที่ให้ประโยชน์กับคนทั่วไป ผมก็
ชอบทั้งสองแง่มุมของเศรษฐศาสตร์ และนั่นเป็นเหตุผลที่ผมเลือก
ที่จะเป็นนักวิจัย มากกว่าจะเป็นนายธนาคารที่ยังไม่ใช่งานที่ท�ำเพื่อ
ภาคสาธารณะ 100%”
เมื่อต้องมาข้องเกี่ยวกับภาคการเงินและการธนาคารในฐานะ
กนง. ก็ ยั ง เป็ น ในแง่ มุ ม ของการวิ จั ย อยู ่ ดี เพราะเมื่ อ มอง
ให้ลึกถึงการท�ำงาน กนง. มีพื้นฐานจากงานวิจัยถึง 70 - 80%
เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ใ ช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจว่ า จะ
ด�ำเนินนโยบายต่อไปอย่างไร ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง
ของ ดร.สมชัย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีจะพัฒนาขึ้น ตัวผู้เล่นในตลาดก็เปลี่ยนไป แต่หลักใหญ่
อย่าง “แรงจูงใจของคน” เคยเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น
โจทย์ใหญ่ในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นการท�ำเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ความเหลื่อมล�้ำ โจทย์ ใหญ่ของประเทศ
ในตอนนี้โจทย์วิจัยย่อยของ กนง. อยู่ที่เรื่องความเสี่ยงของระบบ
การเงิน แต่ส่วนตัวผมนั้นสนใจเรื่องการลดความเหลื่อมล�้ำ และการ
ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Traps)
“ผมสนใจหลายเรือ่ ง ซึง่ เรือ่ งเหล่านีม้ คี วามเกีย่ วข้องกัน ก่อนหน้านี้
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ส�ำหรับ ดร.สมชัยแล้ว งานวิจยั เป็นเรือ่ งสนุกเพราะมีความท้าทาย
ทั้งในการสร้างกรอบแนวคิด กระบวนการหาข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล กระบวนการระดมความคิด ซึง่ ไม่ได้ใช้แค่ในการท�ำงานเท่านัน้
เรียกได้วา่ หากอยากรูเ้ รือ่ งอะไรและยังไม่มคี นให้คำ� ตอบได้ ก็จะลงมือ
หาค�ำตอบด้วยตัวเอง อีกทั้งงานส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย
จึ ง มี ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม คื อ น� ำ สิ่ ง ที่ รู ้ นั้ น ไปใช้ ด� ำ เนิ น นโยบาย
เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กลายเป็นรางวัลขั้นที่ 2 ส�ำหรับ
นักวิจัยคนหนึ่ง
“งานวิจัยมีประโยชน์ 2 อย่าง คือ ท�ำให้ได้รู้ในเรื่องที่เราไม่รู้
การหาค�ำตอบจะน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายที่เหมาะสมและน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น อาจจะโดยนโยบาย
ภาครัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือกระทั่งภาคเอกชน เพราะ
ภาคเอกชนหลายแห่งก็ให้ความสนใจปัญหาสังคมมากขึ้น”
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“ผมชอบงานวิจัย เพราะงานวิจัย คือ การหาความรู้ ใหม่ในเรื่องที่เราสงสัยอยากรู้ ในเรื่องที่ถ้ารู้แล้วจะเป็นประโยชน์กับตนเอง
คนรอบข้ า ง และสั ง คม” นั่ น คื อ ค� ำ ตอบของ ดร.สมชั ย จิ ต สุ ช น ว่ า ท� ำ ไมจึ ง เลื อ กเป็ น นั ก วิ จั ย มาตลอดชี วิ ต การท� ำ งาน
กระทั่งในปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
(TDRI) รวมถึงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) BOT พระสยาม MAGAZINE ได้พูดคุยกับ ดร.สมชัย
ทั้งในเรื่องความสนใจที่มีต่อการวิจัย การท�ำงาน ความคิดเห็นต่อสังคม และการรักษาสมดุลชีวิต
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แง่คิดและความสุขในการด�ำเนินชีวิต
งานของ ดร.สมชัย มักเป็นเรื่องที่กระทบไปถึงกลุ่มคนส่วนมาก
แต่เมื่อพูดคุยมาถึงชีวิตส่วนตัวกลับค่อนข้างสันโดษและเรียบง่าย
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็น การอ่านหนังสือ
ท่องโลกจริง ๆ หรือท่องโลกโซเชียล สมองของนักวิจัยก็ได้ท�ำงาน
วิเคราะห์เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
“ผมให้เวลากับลูกสาวค่อนข้างมาก ลูกสาวผมเป็นผู้พิการ
ทางสมอง เป็นเป้าหมายใหญ่ในชีวิตที่อยากให้ลูกสาวมีความสุข
ท�ำ ให้ผมสนใจเรื่องการดูแ ลคนพิการของไทยว่า ทุกวัน นี้ได้ รั บ
การดูแลอย่างเหมาะสมแล้วหรือเปล่า หากน้อยไปก็ตั้งค�ำถามต่อไป
ว่า น้อยไปเรื่องอะไรบ้าง ผมมองว่าประเทศเรายังขาดการดูแล
สวัสดิภาพ และสวัสดิการผู้พิการอีกหลายเรื่อง
“จากความสนใจหลายเรื่องท�ำให้ใช้เวลาศึกษาไปเรื่อย ๆ จาก
โซเชียลมีเดียบ้าง เวลาทีเ่ หลือก็จะอ่านหนังสือซึง่ ไม่ใช่วชิ าการทัง้ หมด
มีหนังสือทีค่ ลายเครียด แนวพุทธอย่าง ‘คูม่ อื มนุษย์’ ของท่านพุทธทาสฯ
หรือหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจ พวกเรานักเศรษฐศาสตร์ก็จะยกย่อง
อาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ ผมก็ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือของอาจารย์ปว๋ ย
ในแง่การท�ำเพื่อสาธารณะ
“บางครั้งผมก็อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ เพราะว่าสนุกเหมือน
ดูละคร มีเรื่องราว และได้เรียนรู้ การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์
อ่านได้สองแบบ คือ อ่านเรื่องราวแบบที่เรียนมา ซึ่งก็มักจะท่องจ�ำ
กันมา อะไรเกิดขึ้น เกิดเมื่อไร และอีกแบบหนึ่งคือ เชิงวิเคราะห์
คือคิดว่าท�ำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ซึ่งจะมีความน่าสนใจและ
สนุกมากขึ้น และสามารถเรียนรู้จากตรงนั้นได้”
“เวลาเที่ยวต่างประเทศ ผมจะไปเที่ยวเอง ไม่ค่อยไปกับทัวร์
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“ประเทศเราอยู ่ ใ นภาพที่ เ รี ย กว่ า รวยกระจุ ก จนกระจาย
ดังนั้น นโยบายที่ชนะการเลือกตั้งก็จะเป็นนโยบายที่เอื้อคนข้างล่าง
แต่ปัญหาคือ หลายครั้งมันก็ไม่ใช่นโยบายที่ยั่งยืน คนระดับล่างเอง
ก็ยัง ขาดประสบการณ์ใ นการร่ว มก�ำ หนดนโยบายที่ยั่ง ยืน ต่อ ตั ว
เขาเอง ทีผ่ า่ นมาจึงยังเป็นนโยบายทีต่ อบโจทย์แค่คนบางกลุม่ ในขณะที่
ความต้ อ งการของคนในพื้ น ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ผมศรั ท ธาเรื่ อ ง
ประชาธิปไตยท้องถิน่ ซึง่ จะตอบโจทย์ได้มากกว่า เราจะมีประชาธิปไตย
ระดับประเทศก็มีไป แต่ก็ยังไม่ส�ำคัญเท่ากับประชาธิปไตยท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด เช่น มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือระดับย่อยกว่านัน้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ อี ยู่ ข้อดีของ
ประชาธิปไตยท้องถิ่นคือ พื้นที่ที่แคบลง นโยบายก็จะตอบโจทย์
คนในท้องทีไ่ ด้มากกว่า โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็นนโยบายเดียวกับอีกทีห่ นึง่
และการตรวจสอบโดยคนในพื้นที่ก็จะท�ำได้ง่ายกว่าด้วย ผมว่าเรา
น่าจะส่งเสริมประชาธิปไตยรากหญ้าให้ดี ถ้าระดับเล็กดีแล้ว ระดับ
ใหญ่ก็จะดีขึ้นด้วย”
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ผมท�ำเรื่องความยากจน ความเหลื่อมล�้ำ พอมาท�ำวิจัยเรื่องนโยบาย
การเงิน ผมก็คิดว่ามีความเชื่อมโยงกันได้ เช่น นโยบายการเงิน
ปัจจุบัน ผมก็ว่าเราน่าจะเอาเรื่องความเหลื่อมล�้ำ เรื่องของ Leaving
no one behind หรือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมาเติมได้ ถือเป็น
มิติใหม่ ๆ ของการวิจัยนโยบายการเงินได้เช่นกัน”
เรามักได้ยินชื่อของ ดร.สมชัย อยู่บ่อยครั้งเมื่อว่ากันด้วยเรื่อง
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำในประเทศ ชายผู้นี้คลุกคลีอยู่กับ
การวิจัยเรื่องดังกล่าวมาถึง 20 ปี ตั้งแต่ในวันที่ประเทศไทยมีคนจน
มากถึงครึ่งประเทศ จนในตอนนี้เหลือเพียงแค่ 7 - 8% เท่านั้น
ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศยากจนอีกต่อไป แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็น
คนละเรื่องกับปัญหาความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งคือการที่คนมีไม่เท่ากัน
มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนค่อนข้างมาก
“เรายังต้องโฟกัสเรื่องความเหลื่อมล�้ำว่าท�ำอย่างไรให้ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจนมีน้อยลง เพราะว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่
น�ำไปสูป่ ญั หาอย่างอืน่ อีกมาก อย่างปัญหาการเมืองทีแ่ บ่งพรรคแบ่งสี
ก็มาจากความเหลือ่ มล�ำ้ หรือปัญหาอืน่ ๆ อย่างเช่น เราก�ำลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ก็มีความเชื่อมโยงกันว่าถ้าคนแก่ขึ้นโดยที่มีรายได้
ไม่เพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งดูตวั เอง ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย
ในอนาคต เรามีคนที่การศึกษาไม่สูง ท�ำงานมีรายได้ไม่มาก อาจจะ
ค่าแรงขั้นต�่ำ แล้วพออายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเกษียณออกจากงาน
แล้วกลับไปท�ำไร่ท�ำนา เขาอาจมีที่นาเล็ก ๆ แค่พอกินไม่เหลือขาย
กลุ่มนี้จะมีปัญหามากขึ้นเพราะเขาอาศัยเงินจากลูกหลาน ถ้าหาก
ลูกหลานเริม่ อายุมากขึน้ จะมีภาระของตัวเอง ก็เริม่ มีปญั หาแล้ว และยิง่
ช่วงนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วจะเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้เวลาและเงินทุน
น้อยลง แรงงานจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ หากหุน่ ยนต์เข้ามา
คนกลุ่มนี้จะถูกให้ออกจากงานก่อน แล้วพวกเขาจะใช้ชีวิตต่อไป
อย่างไร นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความเหลื่อมล�้ำ”
การลดความเหลื่อมล�้ำต้องการความเสียสละของใครหลายคน
นโยบายที่ลดความเหลื่อมล�้ำที่ดีที่สุดก็คือ นโยบายการคลัง คือการ
ที่รัฐบาลเข้ามาจัดสรรดูแลคนจนให้ดีขึ้น แต่ถ้าจะท�ำอย่างนั้นได้
ต้ อ งเก็ บ ภาษี ไ ด้ ม าก ดร.สมชั ย ยกตั ว อย่ า งประเทศที่ แ ก้ ป ั ญ หา
ความเหลื่อมล�้ำได้ส�ำเร็จอย่างสแกนดิเนเวีย
“เขาดูแลและให้สิทธิเรื่องของสวัสดิการกับทุกคน ต้องเก็บภาษี
แพงมากเพื่อจะท�ำอย่างนี้ได้ ถ้าไปถามคนรวยในสแกนดิเนเวียว่า
รู้สึกอย่างไรที่ต้องเสียภาษี 40 - 50% ของรายได้ เขายินดีเพราะสิ่งที่
เสียไปจะท�ำให้สังคมมีความเท่าเทียม และเขาชอบที่จะอยู่ในสังคม
ที่ทุกคนเท่าเทียมกัน”
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย แนวคิ ด นี้ อ าจเป็ น ได้ แ ค่ ใ นอุ ด มคติ
ในปัจจุบัน แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ดร.สมชัยมองว่าเป็นไปได้
หากมีประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่เสียงของคนส่วนใหญ่เป็นคนก�ำหนด
นโยบายของประเทศ

เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องสาธารณะ
ถึงแม้จะเข้าใจว่ามนุษย์ท�ำทุกอย่างเพื่อตัวเอง แต่เราเข้าใจตรงนั้น
เพื่อจะออกแบบนโยบายสาธารณะที่ให้ประโยชน์กับคนทั่วไป

เพราะได้ใช้เวลากับแต่ละสถานที่ค่อนข้างเยอะและได้คุยกับคน
ได้ศึกษาพวกเขาไม่ว่าจะไปประเทศไหน ส่วนในต่างจังหวัดของไทย
หรือแถวประเทศเพื่อนบ้านผมชอบไปตลาดเช้า ซึ่งผมถือว่านั่นคือ
วิถชี วี ติ ของเขาจริง ๆ ท�ำให้ได้ซมึ ซับบรรยากาศ และเห็นว่าความต่าง
ของแต่ละทีน่ นั้ มาจากรากฐานทางวัฒนธรรม ความเชือ่ และประเพณี
แต่ถ้ามองจากมุมของนักเศรษฐศาสตร์ในแง่ของแรงขับเคลื่อน

ว่าท�ำไมเขาจึงท�ำงานนี้ อาจจะเป็นชาวไร่ชาวนา หรือเป็นพ่อค้า
ค�ำอธิบายเหล่านี้แทบจะไม่ต่างกันในแต่ละประเทศ”
จะเห็ น ได้ ว ่ า การวิ จั ย ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ รื่ อ งการท� ำ งานหรื อ อาชี พ
เพียงเท่านั้น แต่ยังท�ำให้การด�ำเนินชีวิตของ ดร.สมชัยสนุกได้
ในทุกย่างก้าว
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จับตาภัยไซเบอร์
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ส�ำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อกันมา
บ้างแล้ว อย่างมัลแวร์เข้ารหัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware) และรูปแบบ
Cyber Attack ที่พบบ่อย เช่น การก่อกวนเครือข่าย (Distributed
Denial of Service Attack หรือ DDoS Attack) เป็นการระดม
เรียกใช้งานระบบพร้อม ๆ กันในเวลาสั้น ๆ จนท�ำให้ระบบ
ใช้งานไม่ได้และการติดตัง้ มัลแวร์ (Malware) เพือ่ ขโมยข้อมูล
และโจรกรรมเงินในบัญชี
นอกจากนั้ น ยั ง มี รู ป แบบการโจมตี อี ก หลาย
ประเภทที่ ผู ้ ค นทั่ ว โลกก� ำ ลั ง ให้ ค วามสนใจ
เนื่ อ งจากภั ย จาก Cyber Attack ไม่ เ พี ย งก่ อ
ให้เกิดความเดือนร้อนต่อระบบการท�ำงานและ
สร้างความเสียหายในแง่ของรายได้ทางเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
อีกด้วย ดังนัน้ เทรนด์ของภัยคุกคามอย่าง Cyber
Attack จึงกลายเป็นจุดสนใจในยุคดิจิทัล ซึ่ง
แทบจะทุกกิจกรรมของมนุษย์ล้วนเชื่อมโยงถึงกัน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มไซเบอร์

Malware
จากข่าวทีเ่ คยมีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั และองค์กร
ส�ำคัญใน 99 ประเทศทั่วโลก ถูกมัลแวร์ชื่อ WannaCry
เข้าปิดล็อกระบบและเรียกร้องค่าไถ่เป็นเงินบิตคอยน์มูลค่า
300 เหรียญสหรัฐฯ เพือ่ แลกกับการปลดล็อกให้ ยังมีการโจมตี
ระบบควบคุมข้อมูลอุตสาหกรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญ อย่างระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบควบคุมพลังงาน
ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการขยายผลของ Cyber Attack
ที่กระทบต่อชีวิตของประชาชนอีกด้วย
Crypto-jacking
ภั ย คุ ก คามอี ก รู ป แบบที่ ถู ก พู ด ถึ ง อย่ า งมาก ได้ แ ก่
เรื่องของ Crypto-jacking ซึ่งเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่เจ้าของเว็บไซต์ หรือ Hacker ได้แอบรันสคริปต์บางอย่าง
บน Web Browser ของผูใ้ ช้ เพือ่ เข้าไปใช้ทรัพยากรบนเครือ่ ง
ของผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ในการขุดเหมืองเงินดิจทิ ลั เช่น Bitcoin
หรือ Monero โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และอาจเรียกได้ว่าเป็นการขโมยทรัพยากรคอมพิวเตอร์มา
ใช้งานโดยทีผ่ ใู้ ช้ไม่รตู้ วั เช่น ในกรณีของมหาวิทยาลัยเซนต์
ฟรานซิสซาเวียร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งถูกโจมตีจากมัลแวร์
Crypto-jacking จนส่งผลให้ทางสถาบันต้องปิดเครือข่าย
ทั้งหมด เพื่อที่จะให้ผู้ดูแลระบบเข้าไปจัดการลบมัลแวร์
เหล่านี้ออกไป ก่อนจะสร้างความเสียหายต่อการด�ำเนิน
หลักสูตรออนไลน์ และการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์
ของทางมหาวิทยาลัย
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แนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจชั้นน�ำ
ระดับโลก รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของภาครัฐ และสถาบัน
การเงินในหลายประเทศ ในรอบหลายปีทผ่ี า่ นมาได้สะท้อนภาพความท้าทาย
ของทุ ก ภาคส่ ว น ในการเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ เพื่ อ วางแผนกลยุ ท ธ์
ด้านความมัน่ คงได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและเท่าทัน

BOT MAGAZINE Global Trend
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ภัยคุกคามในยุคดิจิทัล

Ransomware
อาชญากรไซเบอร์จะปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เทคนิค และ
ขัน้ ตอนกระบวนการโจมตีเพือ่ ยกระดับอัตราการติดเชือ้ มัลแวร์
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในแง่ของภัยการโจมตีจากมัลแวร์
เข้ารหัสเรียกค่าไถ่จึงยังคงเป็นประเด็นทีต่ ้องเฝ้าระวังต่อไป
โดยเฉพาะการโจมตีไปที่ระบบการท�ำงานขององค์กรและ
ธุรกิจระดับโลก ตัวอย่างเช่น กรณีศกึ ษาของ MAERSK บริษทั
ขนส่งและเดินเรือรายใหญ่ ซึ่งถูกโจมตีโดย Ransomware
ที่ชื่อว่า NotPetya อันเนื่องมาจากช่องโหว่ของระบบ
Windows ที่ไม่ปลอดภัยเป็นทุนเดิม ส่งผลให้สาขาธุรกิจ
ใน 4 ประเทศเกิดการด�ำเนินงานที่ล่าช้าไปหลายสัปดาห์
และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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กล้วยไม้ แห่งวังบางขุนพรหม
“กล้วยไม้” พันธุ์ไม้งามทีห่ ลายคนรูจ้ กั แต่นอ้ ยคนนักจะทราบว่า
กล้ ว ยไม้ มี เ รื่ อ งราวและความหมายที่ ผูก พั น ลึ ก ซึ้ ง กั บ
วั ง บางขุ น พรหม ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า ร้ อ ยปี โดยเริ่ ม ต้ น จาก
เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร
สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หรือ “ทูนกระหม่อม
บริพัตร” และครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นอาคารส�ำนักงานใหญ่
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย วั ง บางขุ น พรหมยั ง มี ค วาม
ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ในด้านการสนับสนุนศิลปะของชาติ
หลากหลายแขนง

ลายปูนปั้นรูปดอกกล้วยไม้คัทลียา
ประดับอยู่รอบต�ำหนักใหญ่วังบางขุนพรหม

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเดินทางไปประเทศต่าง ๆ และซื้อขาย
แลกเปลีย่ นกับชาวต่างชาติอย่างแพร่หลาย ทูนกระหม่อมบริพตั รทรง
โปรดดนตรี รวมถึงการเลีย้ งกุหลาบและกล้วยไม้ ซึง่ เป็นของแปลกตา
หายากในสมัยนั้น จากความสนใจและความเป็นอัจฉริยะในทุกด้าน
ที่ทรงลงมือ จึงท�ำให้วังบางขุนพรหมแห่งนี้ กลายเป็น “รังกล้วยไม้”
ที่มีโรงเรือนถึง 2 เรือน ขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวบรวมกล้วยไม้
ไว้นานาพันธุ์ ทั้งไทยและฝรั่ง ทั้งยังท�ำระบบรดน�้ำแบบวางท่อ
ฉี ด ละอองน�้ ำ ที่ ทั น สมั ย เมื่ อ ถึ ง วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาทุ ก ปี
ทูนกระหม่อมบริพัตรจะทรงคัดเลือกดอกกล้วยไม้และตัดใส่แจกัน
เข้าไปถวายในพระบรมมหาราชวัง
นอกจากโรงเรือนขนาดใหญ่แล้ว ทูนกระหม่อมฯ ยังทรงเสาะหา
กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์อยู่เสมอ ทรงสั่งซื้อจากทั้งในไทยและ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2549). ๑๐๐ ปี วังบางขุนพรหม, 240.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2535). วังบางขุนพรหม, 49 - 51

ฉบับที่ 6 ปี 2561

50

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ทรงกลัดดอกกล้วยไม้บนชุดสูทสากล

ต่างประเทศมาทดลองปลูกจนกลายเป็นที่รู้จักของผู้ค้ากล้วยไม้
เมื่อในต่างประเทศมีการผสมพันธุ์กล้วยไม้คัทลียาขึ้นใหม่ได้ส�ำเร็จ
ทางร้ า นผู ้ ส ่ ง มาถวายพระองค์ จึ ง ได้ ตั้ ง ชื่ อ กล้ ว ยไม้ ลู ก ผสมนี้ ว ่ า
“เจ้าชายบริพัตร” (Prince Paribatra) เพื่อถวายเป็นพระเกียรติ
เนื่องจากในสมัยนั้นนักเล่นกล้วยไม้มีอยู่ไม่มาก ผู้ท่ีเล่นอย่าง
จริงจัง อาทิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืน่ ทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมเจ้า
ปิยะภักดีนาถ สุประดิษฐ์ พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช
และพระยาเสวกวรายุกต์ แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของทูนกระหม่อม
บริพตั ร ไม่ชา้ ไม่นานจึงทรงเป็นหนึง่ ใน “ผูเ้ ล่นกล้วยไม้ได้อย่างประณีต”
ทรงแต่งต�ำราเพาะเลีย้ งกล้วยไม้เล่มแรกของประเทศไทย และน�ำออก
จ�ำหน่ายในปี 2459 เพื่อน�ำรายได้ไปจัดหาเตียงคนไข้ให้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ อุทิศกุศลถวายกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ซึ่งทรงถือว่า
เป็นองค์ “ปฐมในการเล่นกล้วยไม้อย่างประณีตในกรุงสยาม”  โดย
ต�ำรากล้วยไม้ความยาว 411 หน้านี้ ยังเป็นที่นิยมใช้กันตลอดมา
กาลเวลาผ่านถึงปัจจุบนั กล้วยไม้ กลายเป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
ในหมู่นักเล่นพันธุ์ไม้ไทย แต่จุดเริ่มต้นที่รังกล้วยไม้วังบางขุนพรหม
แห่งนี้ ก็ยงั คงเหลือร่องรอยให้เราพบเห็นได้จากลายปูนปัน้ ดอกกล้วยไม้
ที่ประดับอยู่รอบวัง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารได้รบั เกียรติจากอาจารย์พนั ธุศ์ กั ดิ์ จักกะพาก พฤกษศิลปินสีนำ�้
ผู้มีอัจฉริยภาพในการบันทึกเอกลักษณ์และความงามตามธรรมชาติ
ของดอกไม้และพฤกษานานาพันธุ์อย่างวิจิตรประณีต ได้กรุณา
มอบภาพกล้วยไม้พันธุ์คัทลียาที่ทูนกระหม่อมฯ ทรงโปรด มาเป็นปก
BOT พระสยาม MAGAZINE ในฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถมาเข้าชม
งานแสดงนิทรรศการภาพวาด “75 Botanical Beauties Celebrating
75th Anniversary of the Bank of Thailand ” ของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์
ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
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เรื่อง : ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์

พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
บนเส้นทางคดเคี้ยว
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“ผมไม่เคยรู้ว่า ตัวเองวาดรูปเป็นอย่างไร ที่พอย้อนกลับไปได้
คือตอนประถม 5 ผมได้คะแนนวาดเขียน 10 เต็มจากครูที่ไม่เคยให้
คะแนนใครเต็มมาก่อน ผมรูแ้ ต่วา่ ผมชอบวาดรูปตัง้ แต่เด็กแต่กเ็ รียน
วิชาอื่นได้ดีด้วย จึงเลือกเรียนสายวิทย์ โดยตั้งเป้าว่าอยากเป็นนิสิต
จุฬาฯ เท่านัน้ ส่วนคุณพ่ออยากให้ผมเป็นหมอ ผมจึงเลือกแพทย์จฬุ า
แพทย์ศิริราช และสถาปัตย์จุฬาฯ เป็นอันดับ 3 เพราะมีสอบวิชา
วาดเขียนด้วย เมื่อสอบติดสถาปัตย์ก็ดีใจ แต่พอได้เรียนจริง ๆ กลับ
ไม่ชอบออกแบบบ้าน จบปี 3 ได้อนุปริญญาสถาปัตย์แล้ว ปี 4 ผมจึง
ย้ายไปเรียนศิลปะอุตสาหกรรมซึง่ มีวชิ าวาดภาพและประติมากรรมทีม่ ี
อาจารย์จากศิลปากรเป็นผูส้ อน ตอนนัน้ คิดว่า ถ้าไปสอบเข้าศิลปากร
โอนหน่วยกิตไปไม่ได้ ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ จึงเรียนต่อจุฬาฯ จนจบ
เมือ่ เรียนจบได้ทำ� งานโฆษณาอยู่ 2 ปี พีช่ ายทีอ่ ยูอ่ เมริกาสนับสนุน
ให้ไปเรียนต่อและออกค่าเล่าเรียนให้ ผมจึงมีโอกาสได้เรียน Fine
Art, Painting และ Print Making ที่ University of Illinois Chicago
Campus เรียนปริญญาตรี หน่วยกิตที่เรียนไปจากจุฬาฯ โอนได้
เกือบทั้งหมด ซึ่งใช้เวลาเรียนแค่ 2 เทอมกว่าก็จบด้วยคะแนนสูงสุด
(With honors and highest distinction) ชนิดทีไ่ ม่เคยมีใครได้คะแนน
สูงเท่านัน้ มาก่อน จึงได้รบั ทุนเรียนดีจนจบปริญญาตรีและทุนเรียนต่อ
ปริญญาโทด้วย
ต่อมาพี่ชายผมเปิดร้านอาหารที่ซานฟรานฯ และขอให้ผมช่วย
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่เขาให้โอกาสมาเรียนต่อ ผมจึงสละสิทธิทุนที่
ได้รับและช่วยงานในครัวที่ร้านพี่ชาย 5 ปีเต็ม ช่วงนั้นผมใช้เวลาว่าง
ไปเรียน Print Making ที่ Academy of Art ต่อมาเพื่อนสนิทคนไทย
ที่อยู่อเมริกาชวนเข้าหุ้นเปิดร้านอาหารชื่อ Water Lilly Café จึงได้
วาดรูปดอกบัวสายด้วยสีน�้ำแต่งร้าน เป็นการเริ่มวาดดอกไม้จริงจัง
เป็นครั้งแรก โดยลอกแบบจากภาพถ่ายที่เพื่อนถ่ายไปจากกรุงเทพฯ”

อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ผู้เปิดเส้นทางศิลปินให้

“อาชีพการเป็นช่างเขียนนีม้ าจากอาจารย์จกั รพันธุค์ รับ ท่านเป็น
ศิลปินในดวงใจ โชคดีที่ผมมีโอกาสได้รู้จักท่านตอนอยู่จุฬาฯ ปี 3
1

การเขียนภาพหุ่นนิ่ง ที่น�ำวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ ดอกไม้ มาจัดให้เข้าชุดกัน

โดยสถาปนิกรุ่นพี่แนะน�ำ  ผมขออนุญาตแวะไปดูท่านเขียนรูปที่บ้าน
วันเสาร์อาทิตย์ จึงมีโอกาสพบท่านหลายครั้ง และร่วมท�ำบุญที่
วัดเขาสุกมิ กับท่านเสมอ จนกระทัง่ ผมไปเรียนต่อ เมือ่ กลับมาเมืองไทย
หลังจากร้านอาหารปิดลง ผมแวะไปกราบท่านและน�ำสไลด์ภาพ
ดอกบัวสายที่ผมวาดติดร้านมาให้ดู ท่านจึงพอรู้ว่าผมเคยเขียนภาพ
“กลับมาท�ำงานเมืองไทยครั้งนั้น เป็นช่วงที่อาจารย์ก�ำลังเตรียม
เปิดการแสดงหุ่นกระบอกเรื่อง ‘สามก๊ก’ ตอนโจโฉแตกทัพเรือ
เป็นโอกาสให้ผมได้ร่วมคณะช่วยท่านท�ำงานหลายด้านอย่างใกล้ชิด
เมื่อมีเหตุให้ผมลาออกจากงานโฆษณาในต้นปี 2533 ท่านบอกว่า
‘ดีแล้ว อย่าไปเป็นลูกจ้างอีกเลย ออกมาท�ำอะไรของตัวเองดีกว่า’
“ท่านให้ผมช่วยท่านท�ำตุ๊กตา Porcelain เพราะผมเคยเรียน
เซรามิคที่จุฬาฯ วันหนึ่งท่านบอกให้ผมใช้เวลาที่ว่างอยู่ วาด Still
Life1 ดอกไม้ในแจกันแก้วที่จัดไว้ เพื่อให้ท่านใช้ถวายพระ โดยใช้
สีนำ�้ แบบไม่ตอ้ งร่างภาพก่อนด้วยดินสอ และไม่ตอ้ งวาด Background
เมื่อท่านเห็นภาพที่ผมวาดเสร็จวันนั้น ท่านบอกให้ผมเก็บงานตุ๊กตา
Porcelain ที่ท�ำอยู่ และแนะน�ำให้ผมใช้เวลาทั้งหมดเขียนภาพสีนำ�้
ดอกไม้ดีกว่าท�ำอย่างอื่น
“อาชีพการเป็นช่างเขียนภาพดอกไม้ด้วยสีน�้ำของผมจึงเริ่มต้น
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เมื่อผมอายุได้ 40 ปี หลังจากนั้นไม่นาน
ท่านแนะน�ำผมกับพี่ชาลี (คุณชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล บรรณาธิการ
นิตยสารพลอยแกมเพชร) ให้ผมเป็นผู้เขียนภาพประกอบให้กับ
บทประพันธ์ของคุณกฤษณา อโศกสิน ศิลปินแห่งชาติ เรื่อง อุทยาน
เครือ่ งเทศ ภาพเขียนผลงานของผมจึงได้มโี อกาสออกสูส่ ายตาประชาชน
ในวงกว้างอย่างสม�่ำเสมอเรื่อยมา”

พัฒนางานจากคำ�แนะนำ�อาจารย์จักรพันธุ์

“สิ่งที่ผมถือปฏิบัติเป็นกฎเหล็กคือ ผมน�ำทุกภาพที่ผมวาดเสร็จ
ให้ท่านดู ท่านมองภาพปุ๊บจะรู้ทันทีว่ามีจุดอ่อนอะไร ท่านจะให้
ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เช่น ‘นี่เขียนตอนกลางคืนนี่ ดูสิ ใบไม้สีเดียวเลย
แข็งโป๊กเลย เราเขียนธรรมชาติต้องเขียนกลางวัน เพราะสีเกิดจาก
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อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก พฤกษศิลปินสีน�้ำ
ผูม้ อี จั ฉริยภาพในการบันทึกเอกลักษณ์และความงาม
ตามธรรมชาติของดอกไม้และพฤกษานานาพันธุ์ ได้
วิจิตรประณีต พร้อมองค์ประกอบศิลป์ที่สวยงาม
ราวกับมีชวี ติ ผลงานของอาจารย์จงึ อยูใ่ นคอลเลคชัน่
ของนักสะสมทั้งในและต่างประเทศ และที่น่าภูมิใจ
ของประเทศคือ อาจารย์เป็นศิลปินสายเลือดไทย
หนึ่งเดียวที่มีผลงานโดดเด่นจน ดร.เชอรี่ เชอร์วูด
(Dr.Shirley Sherwood) เจ้าของคอลเลคชั่นภาพ
แนวพฤกษศิลป์ (Botanical Art) ที่ดีที่สุดในโลก
ผู้บริจาคเงินสร้างพิพิธภัณฑ์ถาวรที่ดีและใหญ่ที่สุด
ในโลกให้ กั บ Kew Gardens ในกรุ ง ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ ส�ำหรับจัดนิทรรศการแสดงภาพ
พฤกษศิ ล ป์ ใ นคอลเลคชั่ น ของท่ า น ซึ่ ง มี ผ ลงาน
ของศิลปินชัน้ แนวหน้า กว่า 30 ประเทศทั่วโลก และ
ผลงานของอาจารย์ที่ท่านสะสมอยู่เกือบ 50 ภาพ
ได้ รั บ คั ด เลื อ กไปร่ ว มแสดงในคอลเลคชั่ น ของ
Kew Gardens ในหลายโอกาสอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นี้ มี ผู ้ เ ข้ า ชมจากทั่ ว โลกปี ล ะมากกว่ า
3 แสนคน

เส้นทางชีวิตที่คดเคี้ยวกว่าจะมาจับพู่กัน
เขียนภาพจริงจัง

อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก และ อาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2543 ผูแ้ นะน�ำให้ขา้ พเจ้าลงสีนำ�้ วาดบนกระดาษ
โดยไม่ต้องร่างภาพก่อนด้วยดินสอ และไม่ต้องลงสีวาดพื้นหลังให้ปล่อยว่างไว้เป็น
กระดาษขาว ซึ่งเป็นวิธีพิเศษที่ข้าพเจ้าปฏิบัติเรื่อยมา
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กว่าจะมาเป็นพฤกษศิลปินสีน�้ำชั้นแนวหน้าของโลก

ในปี นี้ อ าจารย์ พั น ธุ ์ ศั ก ดิ์ ใ ห้ เ กี ย รติ น� ำ ผลงานมาแสดงใน
“นิทรรศการ 75 พฤกษชาติ ฉลอง 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย”
ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. และอนุญาตให้น�ำภาพเขียนท่านมาท�ำเป็น
การ์ดและหนังสือเพื่อน�ำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา
เด็กยากจนของมูลนิธิ 50 ปี ธปท. นอกจากนี้อาจารย์ยังให้เกียรติ
BOT พระสยาม MAGAZINE มาร่วมพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตที่คดเคี้ยว
กว่าจะมาเป็นพฤกษศิลปินชั้นน�ำของโลกอย่างในปัจจุบัน
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“ปี 2541 คุณแม่ผมเสีย และงานเขียนภาพให้พลอยแกมเพชรจบ
เรื่องพอดี ผมจึงมีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องและเพื่อนที่อเมริกา 6 เดือน
ระหว่างอยู่ที่นั่นผมได้สมัครเป็นสมาชิกของ California Watercolor
Association ท�ำให้ได้มีโอกาสแสดงรูปและขายรูป นอกจากนั้น ยัง
ได้เข้าคอร์ส Botanical Art ที่สอนโดย Michele Meyer ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น President of American Society of Botanical Artists
คอร์สนี้ เป็นการเรียนเขียนเก็บรายละเอียดของพฤกษชาติแบบภาพ
ของ Redoute เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสคนโปรดของผม ภาพเขียนของ
เขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาก โดยคอร์สนีส้ อนสัปดาห์ละครัง้ รวม 5
ครัง้ ผูเ้ รียนจะต้องวาดได้ 1 รูป แต่ผมวาดได้ครัง้ ละรูป น�ำขึน้ วิจารณ์
กันทุกรูป พวกเขาแปลกใจมากที่ผมเขียนภาพแบบไม่ร่างและขอให้
ท�ำให้ดู จบคอร์สผมเขียนได้ 5 ภาพ และภาพแรกที่เขียนได้รับเลือก
ให้ไปร่วมแสดงในนิทรรศการนานาชาติที่สมาคมจัดขึ้น”
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แรงบันดาลใจและหัวใจในการเขียนภาพ

ชมนาด - พวงคราม ภาพเขียนสีน�้ำ ฝีมืออาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
ในคอลเลคชั่น ม.ร.ว. สุมาลยมงคล โสณกุล

เอกลักษณ์ของภาพที่มาจากตำ�หนิของธรรมชาติ

นับตั้งแต่รูปแรกที่น�ำขึ้นวิจารณ์มักมีคนถามว่า เวลาเราวาดภาพ
สวย ๆ ท�ำไมต้องมาวาดส่วนที่ไม่สวยของธรรมชาติด้วย ค�ำตอบ
คือ “ผมบันทึกความจริงทุกอย่างที่เห็น สุดท้ายส่วนที่เป็นต�ำหนิ
ของธรรมชาติกลายมาเป็นเสน่ห์ของรูปผมจนเป็นเอกลักษณ์ ผมเห็น
ความสวยงามในความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีลักษณะ
เฉพาะของมัน เดาไม่ถูกจะต้องดูจากของจริงเท่านั้น มีอยู่ภาพหนึ่ง
พออาจารย์จักรพันธ์ุเห็นปุ๊ป ท่านถามทันทีว่า ‘เอ๊ะ รูปนี้ของอั๋นไม่มี
ใบเน่าหรือหนอนกัดเหรอ!’ ซึ่งผมลืม เป็นต้น”

องค์ประกอบศิลป์ที่ไม่เหมือนใคร

“ผมร่างภาพด้วยสี วางองค์ประกอบภาพตามลักษณะธรรมชาติ
ของดอกไม้ชนิดนั้นจนเป็นที่พอใจ ผมคิดว่า นี่คือ Ikebana ของฉัน
ในหน้ากระดาษ2 ผมจะวาดเฉพาะดอกไม้ที่อยากวาด ชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดในภาพเดียวกันก็แล้วแต่ทไี่ ด้วางแผนจะวาด ไม่มกี ฎเกณฑ์

‘ไม่ร่างภาพด้วยดินสอ’ วิธีวาดเขียนภาพ
พฤกษศิลป์ของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
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Ikebana คือ ศิลปะการจัดดอกไม้ที่มีต้นก�ำเนิดในประเทศญี่ปุ่นโบราณ ที่เน้นการจัดองค์ประกอบด้วยดอกไม้ กิ่งไม้ ให้เหมาะสมและสมดุล

“ผมได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้ใกล้ตัวที่พบเห็นในสวนที่บ้าน
อาจารย์จักรพันธุ์ ที่บ้านผม และในทุกสถานที่ที่ผมผ่านพบ เห็นปุ๊บ
จะเกิดความรูส้ กึ ปับ๊ ว่าอยากวาด เมือ่ ได้นำ� มาเป็นแบบส�ำหรับวาดแล้ว
จะพยายามวาดเขียนด้วยสีน�้ำให้ภาพที่วาดเสร็จแล้วเหมือนกับของ
จริงให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ จัดองค์ประกอบของภาพตามรสนิยม
ส่วนตัว และให้ถกู ต้องตามลักษณะทางธรรมชาติทเี่ ป็นเอกลักษณ์ของ
พฤกษชาติที่น�ำมาเป็นแบบ
“ผมคิดว่า หัวใจของการเขียนภาพของผมอยู่ที่การวางแผน ผม
ต้องวางแผนทุกอย่างตัง้ แต่วสั ดุทดี่ ที สี่ ดุ เพือ่ ใช้วาด หาแบบทีอ่ ยากจะ
วาด สถานที่ที่เหมาะส�ำหรับการวาด เวลาที่จะใช้วาด รวมทั้งอาหาร
ทุกมื้อในวันที่วางแผนจะวาด เพื่อให้การวาดในวันนั้นเป็นไปด้วยดี
ทุกภาพต้องผ่านขั้นตอนการวางแผนที่ดีทั้งหมด
“เมื่อเริ่มวาดเขียนภาพ จิตจะเป็นสมาธิ เพราะขณะที่วาดจิต
จะจดจ่อที่การดูแบบและการลงสีบนกระดาษที่อยู่ตรงหน้าให้เหมือน
แบบทีเ่ ห็นให้มากทีส่ ดุ เท่านัน้ และตัง้ แต่ภาพแรกจนถึงภาพล่าสุด ผม
ตั้งใจวาดเขียนให้ดีที่สุดเหมือนกันหมดทุกภาพ จึงไม่มีค�ำตอบให้กับ
ผู้ที่ถามผมว่า ภาพที่วาดมาแล้วทั้งหมด ผมชอบภาพไหนมากที่สุด”
มีคนบอกว่าอาจารย์เป็นอัจฉริยะ อาจารย์ตอบอย่างถ่อมตนว่า
“ผมแค่ท�ำเยอะ ๆ ตามสูตรของอาจารย์จักรพันธุ์ ต้องท�ำเยอะ ๆ
ต้องขยัน อย่าขี้เกียจ แน่นอนว่ายิ่งท�ำเยอะ ยิ่งท�ำให้เราช�ำนาญและ
ท้าทายให้มีความกล้าที่จะท�ำอะไรที่ยากขึ้น ดังนั้น สูตรของอัจฉริยะ
คือต้องอัจฉริเยอะ”

คุณภาพและมาตรฐานงานคือหัวใจ

“ผมคิดว่าการเป็นศิลปินทีด่ ี ผลงานต้องมีคณุ ภาพและมีมาตรฐาน
ทุกชิน้ ซึง่ สะท้อนความเป็นศิลปินของคนนัน้ บางครัง้ ต้องรอถึง 15 ปี
กว่าผมจะยอมน�ำรูปไปร่วมแสดง อาทิ Hunt Institute ที่เก็บผลงาน
พฤกษศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ทุก 3 ปี จะคัดเลือกพฤกษศิลปิน
จากทั่วโลกให้ส่งผลงานไปร่วมแสดง 1 ภาพต่อ 1 คน ผมบอกปัด
ค�ำเชิญเขาไป 5 ครัง้ เพราะต้องการพัฒนาฝีมอื ให้งานมีคณุ ภาพจริงๆ
ก่อนถึงจะส่งไปแสดงในเวทีระดับนี้ และเมื่อผมส่งผลงานไปแสดง
ผลงานผมก็ได้รับการตอบรับดีมาก”

อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก กับ ดร.เชอรี่ เชอร์วูด ณ Shirley Sherwood Gallery
of Botanical Art, Royal Botanical Gardens Goodens, Kew, “Margaret Mee,
Pioneering Artist and Her Legacy”, London 2016.

คำ�อธิษฐานและความกตัญญูทำ�ให้ก้าวมาสู่จุดนี้ได้

“วั ย เด็ ก ผมนอนกั บ คุ ณ ย่ า ท่ า นสอนให้ ส วดมนต์ แ ละตั้ ง จิ ต
อธิษฐานว่า โตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไร และเมื่ออยากจะเป็นอะไร
ลูกต้องขยันทางนั้น ที่แปลกคือ ตั้งแต่เริ่มไปเรียนศิลปะที่อเมริกา
ผมตั้งจิตอธิษฐานว่า อยากเป็นศิลปินระดับโลก ซึ่งหมายความว่า
ผมจะต้องขยันระดับโลกเช่นกัน หลักคิดผมคือ ตั้งหน้าตั้งตาท�ำ
ปัจจุบันให้ดีที่สุด ให้เต็มที่สุดของเราวันนี้ ดังนั้น เวลาวาดภาพ
ผมตั้งใจท�ำสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้ดีที่สุด ก็แค่นั้น
“ส่วนคุณแม่สอนเสมอ ให้รู้จักบุญคุณคนนะ ไปอยู่ที่ไหนต้อง
ท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ถึงจะเป็นที่รักของสังคมนั้น ผมโชคดีได้เกิด
ในครอบครัวที่ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้ ได้พบพระอริยสงฆ์ มีอาจารย์
ชั้นยอดสุดประเสริฐอย่างอาจารย์จักรพันธุ์ ได้พบกัลยาณมิตร ท�ำให้
ผมมีโอกาสท�ำบุญตอบแทนพุทธศาสนาโดยน�ำภาพของผมไปเป็นปก
บทสวดมนต์และหนังสือธรรมะ ผลงานมีโอกาสน�ำไปท�ำประโยชน์
ให้กับสังคมทดแทนบุญคุณสถานศึกษาและแผ่นดินเกิด  
“ส�ำหรับชีวิตที่เดินทางมาเกือบ 7 ทศวรรษแล้ว ผมคิดว่าโชคดีที่
ผมได้มาแก่ที่บ้านเกิด ผมจะนึกถึงวัยเด็ก พ่อแม่ปู่ย่าตายาย หายใจ
เอาอากาศที่อยู่ตรงนี้ ทุกท่านอยู่ในใจผมตลอด และพยายามรักษา
สุขภาพของตัวเองเพื่อด�ำรงชีวิตได้ตามปกติของสังขาร เคยคิดว่า
เกิดชาติใดชาติหนึง่ ขอเกิดเป็นคนทีม่ โี อกาสได้ดหู รือเป็นคนดูแลภาพ
ผลงานของตัวเองในชาตินี้ที่เก็บไว้และแสดงอยู่ที่ Kew Gardens
ในชาติหน้า”
และนี่คือพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก พฤกษศิลปินสายเลือดไทยฝีมือ
ระดับโลกที่ ดร.เชอรี่ เชอร์วดู กรรมการผูต้ ดั สินภาพเขียนพฤกษศิลป์
คนส�ำคัญของโลกให้ความเห็นในครั้งแรกทีไ่ ด้พบและเห็นผลงานของ
อาจารย์ ท่านกล่าวว่า “You know, Phansakdi, I have seen more
than a hundred thousand really good botanical artworks from
artists around the world. I can tell you one thing: your leaves are
the best. All the color of leaves in nature, you capture them all.”
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เปลี่ยนจากเขียนภาพ Still Life เป็น Botanical Art

อะไร อาทิ ดอกบัวหลวงกับช้องนาง ชมนาดกับพวงคราม มังคุดกับ
พวงชมพู ผมบันทึกความงามธรรมชาติดว้ ยสีนำ 
�้ ซึง่ ไม่มสี ไี หนเหมือน
สีของธรรมชาติ 100% จึงพยายามเลือกสีให้ใกล้เคียงธรรมชาติท่ีผม
เห็นให้เหมือนมากที่สุด เป็นการเก็บความงามของธรรมชาติไว้ในรูป
ให้คนดูเป็น Botanical Portrait”

BOT MAGAZINE The Collections
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แสงวาดในแสงธรรมชาติจะเห็นสีจริง ไม่เพีย้ น’ ท�ำให้ผมไม่เขียนภาพ
ตอนกลางคืนเด็ดขาด หรือ
“อั๋นจะวาดตามธรรมชาติ 100% ไม่ได้นะ ต้องรู้จักแทนค่าเพื่อ
ช่วยผลักระยะ ต้องสังเกตระหว่างใกล้กับไกล มันเป็นอากาศ การ
ผลักระยะให้เป็นในภาพส�ำคัญมาก ท่านแนะน�ำแค่นั้นผมก็ต้องมา
พิจารณาและต้องฝึกหนัก เพื่อถ่ายทอดความเป็น 3 มิติลงบนแผ่น
กระดาษ หรือ
“รูปนี้ อัน๋ เขียนจากรูปถ่ายนี่ อย่าเขียนจากรูปถ่าย ต้องเขียนจาก
ของจริง ของจริงจะกลม ๆ เห็นปริมาตร รูปถ่ายแบน ๆ มีแค่อยู่ใน
โฟกัสกับนอกโฟกัส การวาดจากของจริงสนุกกว่าวาดจากภาพถ่าย
มาก ไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกไม้ ผิวผลไม้ ขนของใบไม้ เป็นต้น แต่ละ
ชนิดก็มีธรรมชาติแตกต่างกัน ผมเขียนภาพจากของจริง 15 ปี ถึงมา
เขียนจากภาพถ่ายเพราะสามารถจะมองทะลุเหมือนของจริง
“ขนาดลายเซ็น ท่านแนะน�ำว่า ‘เซ็นแบบนี้ไม่ได้นะ ต้องไปฝึก
เซ็นใหม่ให้สวย และอะไรที่ไม่ควรมีอยู่บนรูป อย่าให้มีเด็ดขาด’
ค�ำแนะน�ำทุกสิ่งของท่านส�ำคัญมาก ตั้งแต่ลงมือวาด และก่อน
เขียนรูปเสร็จ ผมต้องรอบคอบเช็คทุกอย่างที่ท่านเคยให้ความเห็นไว้
เหมือนตรวจทานอีกที ไม่ให้มีผิดซ�้ำสอง”
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

The Hidden Gem of YaoWaRat
Chata Specialty Coffee - Wanderlust Coffee & Eatery
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ร้านกาแฟน้องใหม่ที่เปิดตัวมาได้เพียงหนึ่งปีครึ่ง แต่กลับเป็นที่
พูดถึงกันมากในหมู่ Cafe’ Hoppers ด้วยเมนูอาหารทีไ่ ม่เหมือนใคร
และบรรยากาศแบบสบาย ๆ ดีไซน์แบบเรือนกระจกในสวน โดยคุณป๊อกสุขสันต์ เอื้ออารีชน เจ้าของร้าน เล่าให้ฟังว่าได้เช่าที่ดินแปลงนี้
และปรับโกดังเดิมมาให้เป็น โรงแรมบูทคี ชือ่ BAAN 2459 และ Chata
คาเฟ่ ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ของเดิมไว้กับดีไซน์ใหม่ได้อย่างลงตัว
โดยจุดเริ่มต้นของร้านกาแฟเริ่มจากการท�ำเสิร์ฟลูกค้าโรงแรม
ที่มาพัก และค่อย ๆ ขยับขยายมารับลูกค้าขาจรมากขึ้น และมี
เมนูใหม่ ๆ ทยอยปล่อยออกมาเพิ่มความหลากหลายขึ้น โดยมีเมนู
ห้ามพลาดส�ำหรับคอกาแฟ คือ ลาเต้ ลาเตย ที่แบ่ง Layer ระหว่าง
ไซรัป สีเขียวใบเตย Topping ด้วยกาแฟลาเต้ ที่มีรสชาติกลมกล่อม
ลงตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ส� ำ หรั บ คนที่ ไ ม่ ดื่ ม กาแฟทางร้ า นก็ มี เ มนู Baby Chic ที่ มี
ช็อกโกแลตผสมกับไซรัปสตรอเบอรีด่ า้ นล่าง เติมด้วยชัน้ นมสตรอเบอรี่                                                  
ด้านบนผสมผสานเป็นรสชาติใหม่ที่หอม หวานก�ำลังดี ถัดมาถือว่า
เป็น Highlight ของหวานร้านนี้ คือ เค้กขนมต้ม ที่เป็นการฟิวชั่น
ระหว่างขนมไทยอย่างขนมต้มเข้ากับเค้ก ที่ได้ดัดแปลงน�ำส่วนผสม
ต่าง ๆ มาเป็นเค้กท็อปปิ้งด้วยโมจิไทยและข้าวพอง นอกจากจะ
ได้กลิ่นไอของขนมต้มแล้วยังเพิ่ม Texture การกินให้เราได้ทั้งนุ่ม
หนึบและกรอบในค�ำเดียว นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอาหารให้ได้
เลือกลิ้มลองด้วย อย่างข้าวไข่ข้นเนื้อน่องลาย และข้าวกระเพราชีส
เวลาเปิด/ปิด
โทรศัพท์		
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ

08.00 - 17.00 น. หยุดทุกวันจันทร์
08-9757-7770
300 บาท
ที่จอดวัดบ่อ บริเวณข้างร้าน ชั่วโมงละ 30 บาท

Wanderlust Coffee and Eatery
ร้ า นกาแฟสี เ ทา ขาว และกระจกใสให้ บ รรยากาศเท่ ๆ
อี ก หนึ่ ง ร้ า นในย่ า นนีี้ ที่ ค อกาแฟไม่ ค วรพลาด ด้ ว ยคุ ณ ภาพ
ของเมล็ ด กาแฟชั้ น ดี ความสดใหม่ ข องวั ต ถุ ดิ บ ในการท� ำ ขนม
ผสมกับความคิดสร้างสรรค์ ท�ำให้เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ที่ร้านนี้
มีเสน่ห์เย้ายวน โดดเด่นทั้งสีสันและรสชาติ หลายเมนูข องร้ า นนี้
ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือน เริ่มด้วย Cold Brew เมนูกาแฟ
ที่ โ ดดเด่ น จากตั ว เมล็ ด กาแฟพั น ธุ ์ ไ ทยชั้ น ยอดจากดอยสะเก็ ด
ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น หอมกลิ่นธรรมชาติ ดื่มง่าย และน่าจะถูกใจ
คนที่เริ่มต้นทานกาแฟ หรือกาแฟลูกผสมอย่าง The Metro ที่น�ำ
เอสเพรสโซ่มิกซ์ด้วยไซรัปส้ม เติมความซ่าด้วยโซดาเพื่อเพิ่มความ
สดชืน่ ส�ำหรับใครทีเ่ ป็นคนรักสุขภาพไม่ดมื่ กาแฟหรือนมวัว ทางร้าน
มีเมนู Avocado Smootie ที่น�ำอะโวคาโดและผักโขมมาปั่นรวมกับ
นมอัลมอนต์ท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่ เป็นส่วนผสมที่แปลกใหม่แต่
พอดีกันอย่างไม่น่าเชื่อ และ Classic Dutch Pancake เมนูที่เหมือน
จะธรรมดา แต่แตกต่างด้วยการใส่ใจในวัตถุดิบที่สดใหม่และท�ำเอง
ทัง้ แป้งเค้กและครีม ท�ำให้ได้รสชาติทอี่ ร่อย สดชืน่ และสีสนั ทีส่ วยงาม
น่ารับประทาน
ส�ำหรับชื่อร้านที่อ่านภาษาอังกฤษแล้วอาจยังสงสัยว่าคือ ชาตะ หรือ
ชะตา กันนะ คุณป๊อกตอบ แบบยิ้ม ๆ “จริง ๆ ผมไม่ติด ผมแค่
คิดว่ามันเป็นเหมือนโชคชะตา ที่ท�ำให้เราได้มาเจอที่นี่ และอยากให้
ที่นี่มีโอกาสได้เป็นเหมือนโชคชะตาที่จะเสิร์ฟความสุขให้กับลูกค้า
ที่ได้แวะเวียนมาครับ”

เวลาเปิด/ปิด
โทรศัพท์
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.
08-2393-2459
350 บาท
ริมถนนฝั่งตรงข้ามร้าน

ฉบับที่ 6 ปี 2561
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Chata Specialty Coffee

BOT MAGAZINE Eat Guide
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หากนึกถึงย่านเยาวราช หลายคนคงนึกถึง Street Food ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักในยามค�่ำคืน แต่น้อยคนนัก
ที่จะรู้ว่าในเวลากลางวันในย่าน Chinatown แห่งนี้ กลับมี 2 ร้านกาแฟ บรรยากาศดี ๆ ซ่อนตัวอยู่ แบบผู้ที่เคยมาสัมผัส
ต่างยกให้เป็น Secret Hidden Gem of YaoWaRat!
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ
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Bangkok Art Biennale 2018
Community Spirit
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คงจะไม่เกินความจริงไปนัก หากจะพูดว่า โครงการ อาร์ต เบียนนาเล่ (Art Biennale) เป็นเทศกาลแสดงศิลปะร่วมสมัย
ระดับนานาชาติที่สร้างปรากฏการณ์ เพราะได้ ไขลานให้เมืองต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกเคลื่อนไหวอีกครั้ง ด้วยการใช้งานศิลปะ
เป็นฟันเฟือง เพราะนี่คือการทลายกรอบของศิลปะจากที่มักถูกแช่แข็งอยู่ในแกลเลอรี รอคอยผู้สนใจเดินทางไปสัมผัส
เปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ ไปถึงผู้คนโดยไม่รีรอ แน่นอนว่านี่ ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยนัก กับการได้เห็นกรุงเทพฯ
ทั้งเมือง เคลื่อนไหวอย่างสุนทรีย์ ไปพร้อม ๆ กับศิลปะนานาชาติที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตและสถานที่นั้น ๆ

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยา หนึง่ ในพิกดั ส�ำคัญของงาน Bangkok Art Biennale (BAB)
เป็นที่ตั้งของสุดยอดงานแสดงศิลปะ 6 ชิ้น จาก 2 กลุ่มศิลปิน ได้แก่
กลุ่มศิลปิน SOS - Souled Out Studios (Thailand) และศิลปินจีน
ชื่อดัง หวง หย่ง ผิง ซึ่งทุกคนต่างตั้งใจเล่าเรื่องสังคมที่เปลี่ยนไป
ของเมืองในอีกแง่มุมที่เราอาจยังมองไม่เห็น

5 ผลงาน จาก ศิลปินกลุ่ม SOS
Memory House 2018 โดย Alex Face
“ผลงานศิลปะของเราคือเสียงสะท้อน คือตัวแทนของยุคสมัย
เราจึงบันทึกเรื่องราวริมแม่น�้ำขึ้นมา แล้วตั้งชื่องานชิ้นนี้ว่า Memory
House”

Urban Bliss 2018 โดย MUEBON
“ผมรักที่จะท�ำงานสตรีทอาร์ตเพราะผมมีความเชื่อว่า ศิลปะ
สามารถเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้ได้”

ฉบับที่ 6 ปี 2561

ตัวแทนกลุ่มศิลปิน SOS - Souled Out Studios ที่ร่วมโครงการ Bangkok Art Biennale 2018
ที่มีผลงานจัดแสดง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (จากซ้ายไปขวา) Alex Face Beejoir และ MUEBON

คาแรคเตอร์ เ ด็ ก น้ อ ยหน้ า กลม ตาโต ผลงานที่ เ ราคุ ้ น เคย
ของ อเล็กซ์ เฟซ (Alex Face) ศิลปินสตรีทอาร์ตแถวหน้าของไทย
กลับมาให้เราได้เห็นอีกครั้ง คราวนี้มาพร้อมกับบ้านที่ศิลปินตั้งใจ
ถ่ายทอดให้ออกมาเป็นบ้านริมน�้ำแห่งความทรงจ�ำ จากชีวิตวัยเด็ก
ของเขาที่ เ ติ บ โตมากั บ แม่ น�้ ำ ล� ำ คลองประกอบกั บ มี ค วามสนใจ
ในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ริมน�้ำเจ้าพระยาเป็นทุนเดิม รวมถึง
การได้ เ ข้ า ไปพู ด คุ ย กั บ ผู ้ ค นในชุ ม ชนริ ม น�้ ำ จึ ง น� ำ ประเด็ น นี้ ม า
แสดงออกผ่านศิลปะ โดยเขาพาตัวเองไปนั่งทอดเวลาวาดภาพ
“น้องมาร์ดี” เด็กน้อยหน้ากลมตามจุดต่าง ๆ ของแม่น�้ำเจ้าพระยา
กว่า 30 ภาพ เพื่อบันทึกความทรงจ�ำก่อนที่เจ้าพระยาจะเปลี่ยนไป
ตลอดกาล ภาพบางส่ ว นถู ก คั ด เลื อ กและน� ำ มาจั ด แสดงภายใน
บ้านริมน�้ำแห่งความทรงจ�ำหลังนี้
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Memory House 2018 โดย Alex Face

บีฌวั ร์ (Beejoir) ศิลปินชาวอังกฤษผูร้ ว่ มก่อตัง้ กลุม่ SOS - Souled
Out Studios เพื่อสนับสนุนคนท�ำงานศิลปะ ปัจจุบันมีสมาชิกฝีมือดี
อยู่ทั่วโลก ใน BAB เขาน�ำผลงาน Daily Catch 2018 บ้านหลัง
เล็ก ๆ สีสดใสหลังนี้สะท้อนเรื่องราวสะเทือนใจในมุมหนึ่งของสังคม
เมื่อ 3-4 ปีก่อน ระหว่างพักผ่อนอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชาวประมงคนหนึง่ พยายามจะขายเรือประมงให้ แต่เขาปฏิเสธทีจ่ ะซือ้
ในปีถัดมาเขาพบชาวประมงคนเดิม แต่ครั้งนี้พยายามจะขายแหวน
แต่งงาน เพราะไม่สามารถหาเงินได้มากพอ ภรรยาและลูกจึงทิ้ง
เขาไป บ้านเล็กหลังนีจ้ งึ ถูกท�ำขึน้ มาจากซากเรือประมงไทยทีเ่ จ้าของ
ทิ้งเพื่อไปท�ำงานในโรงงานแทนการหาปลา ภายในมีประติมากรรม
รูปปลาโดนเกี่ยวด้วยตะขอเบ็ดทองค�ำที่ท�ำจากแหวนแต่งงานของ
ชาวประมง 9 คน ที่ถูกภรรยาทิ้งเพราะความยากจน

Daily Catch 2018 โดย Beejoir
“เพราะทุกวันนี้ ผู้คนมีความต้องการมากขึ้น อยากได้มากกว่า
สิ่งที่มี ทั้งที่ความจริงแล้ว คนเราไม่ต้องการอะไรมากมายขนาดนั้น”

Urban Bliss 2018 โดย MUEBON

Daily Catch 2018 โดย Beejoir

Urban Bliss ผลงาน Installation Art ที่หยิกหยอกสังคมได้อย่าง
แสบสัน ของ มือบอน (MUEBON) อดีตเด็กที่อาศัยในสลัมริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยา เขาก่อร่างสร้างสิ่งที่ให้บรรยากาศเหมือนบ้านตัวเอง
ในสมัยก่อน โดยวัสดุ 90% เป็นของมือสองจากทั่วโลกที่หาได้จาก
ท่ า เรื อ คลองเตย เขาจ� ำ ลองภาพความสุ ข ในวั ย เด็ ก แล้ ว น� ำ มา
บวกกับค�ำว่า “บ้าน” ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสื่อถึง “บ้านหลังใหญ่”
ของทุกคนในประเทศนี้ ภายนอกจึงประกอบขึ้นด้วยเศษซากต่าง ๆ
ที่เป็นเหมือนชิ้นส่วนของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม วัสดุที่เขา
ใช้เคยผ่านมือทั้งคนรวยและจน น�ำมาท�ำให้เป็นบ้านที่ดูเรียบร้อย
สะอาดตา แต่ทว่าก็ไม่อาจปกปิดปัญหาที่ซุกซ่อนไว้ในมุมต่าง ๆ ได้
ซึ่งเขาตั้งใจว่า ผลงานชิ้นนี้จะเป็นสื่อที่ท�ำให้ทุกคนได้ค้นหา มองเห็น
ปัญหา ช่วยกันพัฒนา และข้ามผ่านไปด้วยกัน
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The Alter to the Lost Conversations 2018
โดย Candice Tripp
“ทุ ก วั น นี้ คุ ณ รู ้ จั ก คนใน Instagram มากกว่ า เพื่ อ นบ้ า น
ของคุณเอง บางสิง่ บางอย่างไม่เคยห่างหายไปจากสังคมตามกาลเวลา
ทว่ามันอาจถูกหลงลืม”

ผลงานสร้างสรรค์ทเี่ จาะประเด็นเด่นของสังคมเมืองของ ลูคสั ไพรซ์
(Lucas Price) ศิลปินชาวอังกฤษทีต่ อ้ งการบอกเล่าผ่านผลงานในฐานะ
คนนอกที่ขอเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายในเมืองแห่งนี้ เขา
สื่อสารเรื่องราวของผู้อพยพ โดยเรียงร้อยออกมาเป็นผลงานสื่อผสม
ทั้ง ประติมากรรม บทกวี Installation วิดีโอ และดนตรี ซึ่งไอเดีย
ตั้งต้นมาจากบทกวีที่เขาร่ายเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เพื่อกรุงเทพฯ
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The Alter to the Lost Conversations 2018 โดย Candice Tripp

ศิลปินสาวชาวอังกฤษ-แอฟริกาใต้ ผู้มีสไตล์เด่นชัดในเรื่อง
การสะท้ อ นด้ า นมื ด ของผู ้ ใ หญ่ ผ ่ า นภาพความสดใสของเด็ ก ๆ
เป็นแก่นในการน�ำเสนอของ แคนดิซ ทริปป์ (Candice Tripp)
ส�ำหรับผลงานใน BAB เธอเล่าถึงบางสิ่งที่หายไปในชุมชน ในวัยเด็ก
เธอรู ้ สึ ก แปลกแยกจากเพื่ อ นบ้ า นชาวแอฟริ กั น แต่ ก็ ไ ม่ ก ล้ า พอ
ที่ จ ะ “รบกวน” พวกเขา เธอจึ ง น� ำ เสนอผลงานที่ ถ ่ า ยทอด
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน โดยจ�ำลองบ้านที่ดูคล้ายแท่นบูชา
ภายในมีถ้วยชาเซรามิคใส่น�้ำตาล แทนวลี “a cup of sugar”
สัญลักษณ์แทนการเข้าสังคมกับเพื่อนบ้านในอดีต แสดงถึงความสุข
ที่ได้ช่วยเหลือ ความเป็นเพื่อน และความสัมพันธ์กับคนข้างบ้าน
เพือ่ ป่าวร้องถึงบทสนทนาอีกแบบหนึง่ ทีข่ าดหายไปจากสังคมปัจจุบนั
Bangkok BodyBody 2018 โดย Lucas Price
“ผมสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพราะผมอยากจะเห็นธรรมชาติวิสัย
ของคนที่เป็น ‘คนนอก’ ในเมืองใหญ่แห่งนี้”

Bangkok BodyBody 2018 โดย Lucas Price
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Dragon Boat 2003
โดย หวง หย่ง ผิง
“ไทยกั บ จี น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มายาวนาน มี ห ลั ก ฐานของ
การแลกเปลี่ ย นทางการค้ า และผลงานชิ้ น นี้ ก็ คื อ หนึ่ ง ใน
เครื่องสะท้อนนั้น”

Dragon Boat 2003 โดย หวง หย่ง ผิง

ศิลปินร่วมสมัยหัวก้าวหน้า หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม เซี๊ยะเหมิน
ดาด้า ของจีน ร่วมขับเคลื่อน BAB ด้วยการส่งผลงาน Dragon
Boat เรือมังกร มาจอดเทียบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ซึ่งเป็น
ผลงานทีส่ ะท้อนการแสดงอ�ำนาจของประเทศจีน การค้าขาย รวมไปถึง
การอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คน จัดแสดงพิกัดศูนย์การเรียนรู้ฯ
ริ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ททางสั ง คม วั ฒ นธรรม
และการค้า เนือ่ งจากแม่นำ�้ คือ หนึง่ ในสะพานเชือ่ มสัมพันธ์ไทย - จีน
มาช้านาน ผลงานชิ้นนี้เป็นเรือไม้ล�ำใหญ่มีกระเป๋าเดินทางวินเทจ
อยู่ภายในเป็นจ�ำนวนมาก เป็นสัญลักษณ์แสดงอ�ำนาจทางการค้า
รวมไปถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนจีนอีกด้วย
BAB (Bangkok Art Biennale 2018)
When : วันนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2562
Where : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท
ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award
จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า High Security Printing Asia 2018
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
รางวัลนี้มอบให้กับธนบัตรที่มีการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยม
ด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ
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